Langzamerhand gaan we richting het einde van de lente. Het wordt warmer en dat
betekent dat het zwermseizoen zich heeft aangediend. Een bijenzwerm blijft een
geweldig fenomeen, althans voor veel imkers. Mensen die er niet bekend mee
zijn, vinden het vaak ook fascinerend, maar soms ook beangstigend. Wat gebeurt
er? Gaat het wel goed met deze bijen? En als imker ben je er druk mee;
voorkomen dat je volken gaan zwermen en wellicht ook met zwermen scheppen.
In het laatste geval is er vaak veel contact met het publiek: een mooi moment om
het werk en het nut van de imker en de bijen over te brengen. Ben je geen
zwermschepper, maar vind je het wel leuk om anderen te informeren over de bijen
of jouw hobby? Denk er dan eens over na om dit jaar deel te nemen aan de LOI...

Nieuwe aanwinst NBVbureau!
Door verschuivingen en
vacatureruimte binnen het NBV
bureau, is bekeken op welke facetten
ondersteuning nodig was. Dat maakt
dat het bureau sinds april jl. een
medewerker front office rijker is:

welkom Lianne de Boer!
Lianne is geen imker, maar heeft met
de hulp van Els Voorbij al
kennisgemaakt met het leven van de
imker en de bij. Wij wensen Lianne
veel succes en plezier!

Afscheid Wilfred Muis &
Guido Reijnen NBV-bestuur
Tijdens de bestuursvergadering
donderdag 21 april jl. namen Wilfred
Muis en Guido Reijnen officieel
afscheid van het NBV-bestuur. Wilfred
Muis kreeg deze middag het erekorfje
uitgereikt voor zijn inzet en
verdiensten voor de NBV. Hij zette
zich 10 jaar in als bestuurslid en was
al die jaren ook voorzitter van de
commissie Bijengezondheid. Zijn
bestuurstermijn zat erop. Guido heeft
zich ruim vier jaar ingezet als
bestuurslid en nam afscheid om zich
meer te kunnen focussen op zijn
professionele carrière.
Wilfred en Guido: nogmaals dank voor
jullie inzet, betrokkenheid, tijd, energie
en al het goede wat daar uit voort is
gekomen!

Aanmelden voor LOI 2022
De Landelijke Open Imkerijdagen
gaan dit jaar eindelijk weer door!
Onlangs zijn alle leden per mail
uitgenodigd om dit jaar als individuele
imker of samen met hun afdeling deel
te nemen. Ben je lid van de NBV en
wil je ook meedoen met de LOI, maar
heb je geen mail ontvangen of je nog
niet aangemeld? Klik dan op de link
hieronder en meld je alsnog aan!
Meld je hier aan!

- Advertentie -

Bokje voor de bijenstal
Met deze gegalvaniseerde metalen
bokjes (#2027) zet je jouw bijenkasten
op de ideale positie. Je kan de bokjes
onafhankelijk van elkaar afstellen
waardoor je bijenkasten ook stabiel
staan op oneffen terrein.
www.imkershop.nl

- Advertentie -

World Bee Day 20 mei 2022
World Bee Day is door de Verenigde
Naties wereldwijd uitgeroepen om
mensen bewust te maken van het
belang van de bij, de bedreigingen
voor hun voorbestaan en wat hun
bijdrage is aan duurzame
ontwikkelingen. Het wereldwijde
initiatief World Bee Day wordt in
Nederland
georganiseerd/gecoördineerd door
Stichting Bijenvrienden en de
Bijenstichting. Zij roepen dit jaar
iedereen op deze dag bijen te
fotograferen en hebben een heuse
fotowedstrijd georganiseerd!
Lees verder

Meldpunt Bijenzwerm
Het zwermseizoen heeft zich
aangediend. Op het bureau komen de
telefoontjes alweer binnen en het
Meldpunt Bijenzwerm staat weer actief
op de homepage van onze website.
Om alle meldingen zo goed en snel
mogelijk te kunnen oppakken, is het
van belang dat de contactinformatie
van zwermscheppers actueel en juist
is. Controleer daarom jouw/de
gegevens op het Meldpunt
Bijenzwerm. Wil je vermeld worden als
zwermschepper of moeten gegevens
worden gewijzigd of verwijderd? Neem
dan contact op met je afdeling.

Meldpunt Bijenzwerm

Imkerwerk mei-juni
Ben Som de Cerff neemt je in
onderstaande blogs mee naar wat er
aan het einde van de lenteperiode in
de bijenkast te zien en te doen is:
De verzamelbroedaflegger (deel 1)
De broedaflegger
Zwermcellen zoeken en breken
Zwermen

- Advertentie -

Bijenvoer BLIJ 2014
Ons Bijenvoer is gemaakt van
Glucose-fructosesiroop en vele jaren
getest. Het wordt zeer goed
opgenomen en heeft geen neiging tot
kristalliseren. Bijenvoer siroop 2022 is
verkrijgbaar in verschillende
hoeveelheden.
www.bienenland.de

- Advertentie -

Diagnoseboom voor
herkennen ziekten & plagen
Annet Künneke is vanuit WUR lid van
de Werkgroep Diagnose en
Bijengezondheid Zuid-Holland en is
gespecialiseerd in bijengezondheid en
diagnose stellen van ziekten en
plagen. Onlangs heeft zij een
diagnose(beslis)boom ontworpen om
makkelijker ziekten en plagen te
herkennen, zowel in het broed, aan de
individuele bij als in het volk.
Misschien kan deze diagnoseboom jou
ook helpen als je problemen hebt met
je volk(en). Bij twijfels kan je altijd de
hulp van de Werkgroep Diagnose en
Bijengezondheid van WUR inroepen.
Bekijk de diagnoseboom

Help mee bestuivers internationaal te beschermen
Naturalis, de Vlinderstichting en EIS Kenniscentrum Insecten zetten zich
gezamenlijk in voor een ambitieus Europees onderzoeksprogramma voor
bestuivers genaamd SPRING. Dit programma streeft naar een internationaal
meetnet om bestuivers te monitoren en te beschermen. Daarvoor zoeken zij hulp
van vrijwilligers die in het veld willen helpen met waarnemen en tellen...
Lees verder
- Advertentie -

Duurzame bijenkasten van
de hoogste kwaliteit!
Gemaakt in onze eigen timmerfabriek
in Utrecht. Wij verkopen ook losse
onderdelen en andere imkerbenodigdheden, waaronder ramen,
moerroosters, kunstraat, glaswerk en
honingslingers.
www.bijenkasten.nl

- Advertentie -

Update pilot
Waddeneilanden LIFE IP
All4Biodiversity
LIFE IP All4Biodiversity is een zesjarig
programma (2020-2025) om de
kwaliteit van natuurgebieden in
Nederland te verhogen. Dit gebeurt

door middel van onderzoek en pilots in
vijf provincies. Ook op de
Waddeneilanden wordt er gewerkt aan
biodiversiteitsherstel in pilots...
Lees verder

Open Tuinendag Bijenstichting
Op zondag 29 mei is het Open tuinendag. De Bijenstichting in Vorden stelt deze
dag haar demonstratietuin ook open voor publiek.
Je kunt niet alleen inspiratie opdoen voor je eigen tuin of balkon, ook staan
vrijwilligers klaar om alle vragen over bijen en bijvriendelijk tuinieren te
beantwoorden. Naast een quiz en de verkoop van divers materiaal, is het ook
mogelijk met een kopje koffie of thee en wat lekkers te genieten van het uitzicht.
Meer informatie

Imkerkalender

World Bee Day
20 mei

Elk jaar op 20 mei is het World Bee Day: een dag
waarop er extra aandacht wordt gevraagd voor
bijen. Dit jaar kan je meedoen met een fotowedstrijd
georganiseerd door Stichting Bijenvrienden en de
Bijenstichting.

Symposium Bijengezondheid
4 juni

Bijen@wur organiseert op zaterdag 4 juni haar
jaarlijks symposium Bijengezondheid live op de
Campus Wageningen. Klik hier voor meer
informatie of om je aan te melden.

Landelijke Open Imkerijdagen
9 en 10 juli

Het grootste imkerevenement kan dit jaar eindelijk
weer doorgaan! Noteer deze dagen in je agenda en
meld je hier aan om deel te nemen!
Bekijk meer activiteiten

Bekijk meer activiteiten

Bijenmarkten in 2022
11 juni - Leiden (10:00-17:00 uur)
2 juli - Veenendaal (10:00-15:00u)
Organiseert u in 2022 een Bijen-, Natuur- en/of Honingmarkt?
Stuur uw info naar het NBV-bureau

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