Bekijk online

Op zaterdag 10 en zondag 11 juli staat de 11e editie van de Landelijke
Open Imkerijdagen (LOI) gepland. Of deze open dagen dit jaar wél door
kunnen gaan is nog afwachten. Toch gaan wij van het positieve uit!
Inmiddels kan je jouw afdeling of imkerij aanmelden. Daarnaast wordt er
achter de schermen hard gewerkt aan een super gaaf digitaal alternatief!
Nog een jaar helemaal geen LOI is namelijk geen optie.
Lees verder

Voor het eerst deelnemer
aan de Open Imkerijdagen?
Je raakt niet uitgepraat over jouw
fascinatie voor de honingbij en het
houden van volken. Wat is er mooier
dan dit te delen met anderen die hierin
geïnteresseerd zijn en bij je
langskomen om jouw verhaal te horen.
Heb je nog niet eerder deelgenomen?
De NBV faciliteert dit grootste
imkerevenement van het land met
publiciteit en het ondersteunen van de
deelnemers.
Lees verder

Aanmelden als
deelnemer

Presentatiemateriaal

De NBV is het centrale
aanmeldpunt voor alle deelnemers
van de LOI. Meld je hieronder aan
voor een of twee dagen met jouw
locatie en beschrijf wat bezoekers
kunnen verwachten. De locatie
komt in het landelijk overzicht te
staan.

Wanneer de LOI definitief doorgaan
ontvang je als deelnemer een
kortingscode van 15 euro die je
kunt gebruiken in de NBV
webwinkel. Hiermee kun je
presentatiemateriaal bestellen om
uit te delen aan de bezoekers.

Naar aanmelden

- Advertentie -

Spaarkast Easy grenen
(Premium)
Bij de Imkershop is de spaarkast Easy
grenen nu verkrijgbaar in een
Premium houtkwaliteit en interessant
geprijsd. Neem snel een kijkje
op Imkershop.nl! De kastdelen zijn ook
apart te bestellen.
- Advertentie -

Uitslag wintersterfte-enquête
Van de bijenvolken heeft 84% de afgelopen winterperiode overleefd. De
landelijke wintersterfte (15,8%) ligt daarmee op een hoger niveau dan de
twee voorgaande jaren. Dat is de belangrijkste conclusie van de jaarlijkse
enquête naar de wintersterfte van bijenvolken gehouden onder Nederlandse
bijenhouders. Het onderzoek wordt ieder jaar uitgevoerd door onderzoekers
van Wageningen Universiteit & Research in opdracht van het ministerie van
LNV en in samenwerking met de Nederlandse
Bijenhoudersvereniging, Imkers Nederland en de Biologisch-dynamisch
werkende imkers.
Lees verder

NBV-webinar:
Varroabestrijding &
inwinteren
Op maandag 7 juni (19:30 u) staat er
weer een webinar gepland voor alle
leden van de NBV. Deze keer over het
thema ‘Varroabestrijding & inwinteren’.
Niemand minder dan Friedrich Pohl,
schrijver van het eerder gebruikte
cursusboek Bijenhouden. Hoe doe je
dat?, neemt de deelnemers mee naar
het imkeren in de praktijk en behandelt
de (verbetering van de)
leefvoorwaarden voor gezonde bijen.
Ervaren bijenteeltleraar Els Voorbij
geeft daarna een lezing over het
inwinteren inclusief varroabehandeling
c.q. bestrijding. De webinar wordt
kosteloos aangeboden aan alle leden
van de NBV; zij hebben op 17 mei een
persoonlijke uitnodiging via de mail
ontvangen.
Lees verder

Symposium
Bijengezondheid: nu en in de
toekomst
Op woensdag 16 juni (19:30 - 21:15 u)
vindt het jaarlijkse Symposium
Bijengezondheid van Bijen@wur
plaats. Dit keer online, via Zoom. De
eerste spreker is Wim Reybroeck, hij
zal het hebben over de problematiek
van vervalsing en vervuiling van
bijenwas. Hierna komen er nog drie
sprekers aan het woord. Er is plek
voor 250 personen, aanmelding is
gratis.
Lees verder en meld je aan

- Advertentie -

www.bijenkasten.nl
www.bijenkasten.nl verkoopt hoge
kwaliteit duurzame bijenkasten.
Snel en uit voorraad leverbaar
vanuit onze eigen werkplaats in
Utrecht.
U kunt bij ons ook terecht voor alle
onderdelen en accessoires
waaronder ramen, moerroosters,
kunstraat, glaswerk en
honingslingers.
www.bijenkasten.nl
Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht
- Advertentie -

NBV ‘communicatieman’
Frank Moens zet punt achter
zijn loopbaan
Actief als NBV vrijwilliger binnen de
commissie Communicatie en als
secretaris bij de afdeling Baarn stelde
Frank regelmatig kritische vragen of
gaf gedegen advies en tips omtrent
diverse communicatievraagstukken.
Frank: een bevlogen imker, een actief
en betrokken lid en bijna 30 jaar
ervaring als projectleider en
plaatsvervangend directeur bij de
Bomenstichting. De NBV besloot hem
begin 2012 in huis te halen om de
NBV op diverse facetten te kunnen
ondersteunen en professionaliseren.
Lees verder

Lezing Wilde bijen in je tuin
Wegens groot succes organiseert
Natuurlijk Delfland voor de tweede
keer een digitale bijeenkomst over
wilde bijen in je tuin. Aan de hand van
een presentatie vertelt Anna Kreffer
over wilde bijen en hoe je ze kan
helpen in je eigen tuin. De bijeenkomst
is op 25 mei van 20:00 tot 21:30 uur.
Lees verder en meld je aan

Themanummer Bijen in stad
en dorp
De Nederlandse Entomologische
Vereniging, sectie Hymenoptera, heeft
een themanummer uitgebracht over
bijen in steden en dorpen. Hierin staat
veel informatie over met name wilde
bijen in de tuin, ecologisch
bermbeheer, bijenhotels en meer.
Download het nummer

- Advertentie -

De Werkbij - honing
inkoop
We zijn op zoek naar alle soorten
honing! Neem contact op met
André, of kom een kop koffie
drinken. We kijken uit naar een
mooie samenwerking! Imkerij de
Werkbij, 0317612942. www.dewerkbij.nl
- Advertentie -

Imkerwerk mei-juni
Mei en juni staan onder andere in het teken van zwermcontrole. Lees wat
•
voor handelingen je kunt ondernemen in het BijenBlog:
•
•
•

Zwermdriftcontrole en een moer knippen
De vlieger
Een zwerm huisvesten en twee handige KT-hulpmiddelen

WEBTOOLS

ONDERTEKEN

Hulp voor Bestuivers &
Bloeibogen

Burgerpetitie Red Bijen en
Boeren

Met behulp van de webtools Hulp
voor
Bestuivers en Bloeibogen kun je
advies op maat inwinnen voor het
verbeteren van de leefomgeving
van bestuivers. Hulp voor
Bestuivers geeft advies over het
verbeteren van voedselaanbod,
nestelplekken en beheer op basis
van je postcode. Bloeibogen
vertelt je welke bijensoorten er in
een gebied voorkomen en met
welke beplantingen je deze
soorten het jaarrond kan helpen.

De Europese burgerpetitie Red
Bijen en Boeren loopt al een tijdje.
Het doel van deze petitie is om het
gebruik van synthetische pesticiden
tegen 2035 uit te faseren, boeren te
ondersteunen naar een landbouw
zonder pesticiden en zo de bijen en
natuur te redden. Momenteel staat
de teller in Nederland op 14.000
van de benodigde19.500
handtekeningen. Help ook mee en
onderteken de petitie hier.

EU-hof wijst hoger beroep neonicotinoïden af
Het Europese Hof van Justitie handhaaft het gedeeltelijke verbod op het
gebruik van enkele soorten neonicotinoïden. De rechtbank verwierp het
beroep dat chemiereus Bayer had ingediend tegen een eerdere
uitspraak. De lidstaten behouden zich wel het recht voor om in de EU
toegelaten gewasbeschermingsmiddelen op eigen initiatief te verbieden
of toe te laten, oordeelt de EU-rechtbank, mits ze daarvoor de
bestaande EU-procedures volgen.
Lees verder

- Advertentie -

Nieuw - 100% varroa
bestrijding met de
thermosolarbijenkast
De thermosolar bijenkast is
momenteel de meest innovatieve
bijenkast in de markt. De
thermosolarbijenkast bestrijdt niet
alleen de varoamijt 100% maar
verhoogd ook de honing productie (5075%). Dit alles 100% ecologisch. Meer
info op www.thermosolarbijenkasten.nl
- Advertentie -

Innovatiefonds 'Samen voor
Biodiversiteit'
Heb jij een goed idee om samen de
biodiversiteit in jouw omgeving te
herstellen? Op 22 mei, de Dag van de
Biodiversiteit, wordt het 'Samen voor
Biodiversiteit' Innovatiefonds geopend.
Er is €200.000,- beschikbaar uit het
Innovatiefonds en projectvoorstellen
kunnen tot en met 25 juni a.s. worden
ingediend.
Lees verder

Nieuw postzegelvel
'Bedreigde bijen'
PostNL heeft recent een nieuw
postzegelvel over bedreigde bijen
gelanceerd om aandacht te vestigen
op de belangrijke rol die bijen spelen
bij het bestuiven van wilde bloemen,
fruit en andere gewassen.
Bekijk en bestel

0317 - 422 422 (10.00 - 14.00 uur)
secretariaat@bijenhouders.nl | www.bijenhouders.nl

