De bijen zijn zo goed als in de winterstand; rust in de kast. Bij de NBV is dat wel
anders! Met o.a. de webinar marathon, een Ledenraadbijeenkomst en het starten
met de opleiding van een nieuwe lichting Ambassadeurs Biodiversiteit is de NBV
volop in beweging!

Webinar marathon
We zijn op de helft van onze webinar
marathon! Woensdag 17 november en
donderdag 25 november staan de
laatste twee in de planning. Let op:
voor het webinar woensdag a.s. kan je
je tot en met maandag 15 november
18.00 uur aanmelden.
Lees verder

Vacature medewerker front
office
Vanwege veranderingen in de
personele bezetting is er op korte
termijn behoefte aan ondersteuning op
het NBV-kantoor. In verband met een
organisatorische transitie is op dit
moment nog niet duidelijk of de functie
op langere termijn in de huidige vorm
gehandhaafd blijft.
Lees verder

- Advertentie -

Imkershop.nl
Dit leuke kerstpakket is een dubbel
bijengenot voor de kerstdagen. Elk
product heeft te maken met de
honingbij, dit maakt het een super
cadeau voor de bijenliefhebber of
imker! Bekijk hier de
andere kerst- en cadeaupakketten.

- Advertentie -

Online mini-symposium over
de Tropilaelaps mijt
Op dinsdagmiddag 7 december a.s.
organiseert het NRL bijenziekten een
online mini-symposium over de
mijtensoort Tropilaelaps. Deze mijten
parasiteren het broed in het
popstadium bij verschillende soorten
reuzenhoningbijen in Azië. Twee van
de vier ondersoorten van Tropilaelaps
kunnen ook het broed van de
Westerse honingbij infecteren.
Daarom is het belangrijk om op de
hoogte te blijven van de verspreiding
van deze mijten. Het webinar is vrij
toegankelijk en in het Engels.
Aanmelden graag voor 1 december.
Lees verder

Webinar marathon
presentaties en opnames
terugkijken
De presentaties van alle lezingen zijn
enkele dagen na het betreffende
webinar te vinden in MijnNBV ->
"Leden" -> "webinar marathon
presentaties". Na de gehele marathon
is hier ook het grootste deel van alle
opnamen terug te vinden.
Bezoek MijnNBV

Webinar Bijvriendelijk
tuinieren van de
Bijenstichting
De Bijenstichting organiseert op 7, 11
en 15 december een gratis webinar
over bijvriendelijk tuinieren. Je kunt
jouw tuin bij-vriendelijker maken door
meer voedsel en nestgelegenheid aan
te bieden. Voldoende gevarieerd
voedsel kun je aanbieden door de
juiste planten te zaaien of aan te
planten in je tuin.
Lees verder

- Advertentie -

Bent u al klaar voor het nieuwe
bijenseizoen? Bijenkasten.nl verkoopt
duurzame bijenkasten van de hoogste
kwaliteit! Uit voorraad leverbaar vanuit
onze eigen werkplaats in Utrecht. U kunt
bij ons ook terecht voor alle losse
onderdelen en andere benodigdheden
voor de imker, waaronder ramen,
moerroosters, kunstraat, glaswerk en
honingslingers.
www.bijenkasten.nl
Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht

- Advertentie -

Imkerwerk november - december

Deze bijenblogs gaan voornamelijk over de bijenvolken na het inwinteren:
Muldiagnose: wel of niet oxalen?
Carpe diem
De winterjas gaat weer aan

Vertrouwd gezicht tijdelijk
terug op NBV bureau
De afgelopen maanden heeft Rolinde
de Haan het bureau onwijs goed
ondersteund en ontlast. Rolinde zou
het bureau tijdelijk versterken en was
1 november jl. voor het laatst.
Inmiddels staat er een mooie vacature
uit waarmee het bureau streeft naar
een stucturele invulling. In de
tussentijd zal Riet Oostendorp (oud
medewerker en gepensioneerd) het
bureau de hoognodige ondersteuning
bieden. Dank je wel Rolinde en dank
je wel Riet!

- Advertentie -

Opruiming imkermaterialen!
Welkom bij De Werkbij in Vaassen,
Gatherweg 34 (bij voorkeur op
zaterdag). Actie t/m 18 december.
Korting op gereedschap, nieuwe en
gebruikte bijenkasten, materiaal voor

de koninginnenteelt, candipolline, M3
kastjes eigen ontwerp en meer!
www.dewerkbij.nl/werkbij-veluwe

- Advertentie -

Over de Ledenraad van 6
november jl.
Op zaterdag 6 november jongstleden
vond de 2e Ledenraadsvergadering
van dit jaar plaats in de ReeHorst te
Ede.
Naast het vertrek van de voorzitter, het
nieuwe voorzittersprofiel en de
goedkeuring van het werkplan en de
begroting voor 2022 werd de
Ledenraad vooral geïnformeerd over
de transitieplannen naar een
toekomstbestendige vereniging.
Lees verder

Zonneparken voor
bestuivers
Sinds 2018 werken Solar Energy
Works (SEW) en de NBV samen om
de aanleg van zonneparken vriendelijk
voor bestuivers te maken. Het eerste
zonnepark dat op deze manier
gerealiseerd is, is het zonnepark aan
de Aadijk in Almelo.
Lees verder
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