De zomer ligt in het verschiet. Voor de meesten met het vooruitzicht dat al het
werk dan even neergelegd kan worden. Voor imkers gaat dat niet helemaal op;
het imkeren vraagt ook in deze tijd de nodige aandacht en actie. Mogelijk kan je
wat werk vooruit plannen. Of wellicht heb je een collega-imker die je volken tijdens
jouw afwezigheid kan verzorgen en in de gaten kan houden...
Maar voordat de zomervakantie in Nederland officieel begint, kan je als imker nog
even shinen :). Ofwel, jouw kennis en kunde delen met het grote publiek. Jouw
passie voor het imkeren en de bijen delen en misschien zelfs doorgeven aan
anderen. Uitleggen waarom bijen en imkers zo belangrijk zijn. Want daar zijn in juli
de Landelijke Open Imkerijdagen voor. Daarvoor zetten we met elkaar nog even
alles op scherp, om daarna te gaan genieten van een welverdiende, mooie zomer!

NBV-bestuur weer op sterkte
Tijdens de Ledenraad op 11 juni jl. is
de nieuwe voorzitter van de NBV,
Wijnand Lodder, geïnstalleerd. Tevens
is ook een nieuw bestuurslid
geïnstalleerd, Christian Klander. Dit
betekent dat het landelijke NBV-

bestuur weer op sterkte is en met
frisse energie, enorm veel passie en
een goede dosis enthousiasme verder
kan met alle ambitieuze plannen ten
behoeve van de toekomst van de
NBV. Welkom Wijnand en Christian!
Lees verder

Webinar over de Aziatische
hoornaar
Maandagavond 27 juni a.s.
organiseert de NBV een webinar over
de Aziatische hoornaar. Deze is
namelijk bezig met een ware opmars.
Wat zijn de gevolgen hiervan? Is het
nodig actie te ondernemen en zo ja,
met welke acties kunnen juist imkers
hun bijdrage leveren? Het webinar is
uitsluitend toegankelijk voor leden van
de NBV: zij hebben onlangs een
persoonlijke uitnodiging ontvangen.
Ben je lid van de NBV en heb je de
uitnodiging gemist? Je kunt je ook
aanmelden via het ledenportaal
MijnNBV -> Leden -> Webinar
Aziatische hoornaar

Nederlands Jeugdimkerteam
gaat naar Praag!
Drie jonge imkers doen met Team NL
mee aan de 11e International Meeting
of Young Beekeepers, een jaarlijks
evenement voor jonge imkers met dit
jaar deelnemers uit circa 20 landen.
Van 2 tot en met 6 juli gaan Jelle, Vera

en Jarno als Nederlands
Jeugdimkerteam naar de IMYB 2022
in Praag. De NBV wenst hen, maar
ook de mannen achter de organisatie
(Leon Gütz, Kees Kampman en Baldi
Dekker) veel succes en vooral heel
veel plezier!
Foto (vlnr): Baldi Dekker, Kees
Kampman, Jelle Posthumus, Leon
Gütz, Jarno Akershoek en Vera van
der Westerlaken.

Aanmelden LOI 2022
Op zaterdag 9 en zondag 10 juli
worden de Landelijke Open
Imkerijdagen weer georganiseerd. Ben
je lid van de NBV en heb je je nog niet
opgegeven? Aanmelden kan nog
steeds! Klik op de link hieronder en
maak samen met andere imkers en
lokale verenigingen een succes van
deze 11e editie!
Meld je hier aan!
- Advertentie -

Bijenvoer BLIJ 2014
Ons bijenvoer BLIJ 2014 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 -

Derde lichting
Ambassadeurs Biodiversiteit
opgeleid
Maar liefst 25 leden van de NBV
hebben de cursus Ambassadeur
Biodiversiteit succesvol afgerond! In 9
zaterdagen kwamen diverse
onderwerpen aan bod, zoals
bestuivende insecten, ecologisch
beheer, kansen in het landschap,
concurrentie, hoe samen te werken
met gemeenten en provincies en
strategisch onderhandelen. Alle
Ambassadeurs Biodiversiteit hebben
verklaard zich namens de NBV in te
zetten voor het verbeteren van de
leefomgeving voor bestuivers. Ook
voor deze nieuwe groep
ambassadeurs: heel veel succes met
deze nieuwe, waardevolle rol!

Oproep Samen Imkeren 2.0
De projectgroep Samen Imkeren 2.0
wil graag in contact komen met imkers
die al langere tijd niet behandelen
tegen Varroa om hierover in
bijeenkomsten ervaringen uit te
wisselen en te zoeken naar nieuwe
samenwerkingsvormen. Ervaringen uit

die bijeenkomsten zullen worden
verwerkt in een brochure over Samen
Imkeren 2.0
Lees verder

Nieuw beleid organisatie
cursussen NBV
Op advies van de Commissie
Imkeronderwijs bekrachtigde de
Ledenraad vorig jaar gewijzigd beleid
rondom de verantwoordelijkheden en
organisatie van cursussen Imkeren.
De nieuwe werkwijze heeft als doel de
verbinding tussen cursisten en lokale
verenigingen te versterken, waardoor
voor de cursisten mentoraat en
contact met imkers uit de nabije
omgeving gestimuleerd wordt. Vanaf
het seizoen 2023-2024 zal volgens de
nieuwe methode worden gewerkt.
Lees verder

Imkerwerk juni-juli
Ben Som de Cerff neemt je in
onderstaande blogs mee naar wat er
aan het begin van de zomerperiode in
de bijenkast te zien en te doen is:
Voorjaarshoning bij het
eenbaksimkeren
Hoeveel voorjaarshoning verzamelen
bijen?

Hoe verhoog je je kansen op
bevruchtingsstations?

Nieuwsbrief Bijen@WUR
Bijennieuws. Zo heet de nieuwsbrief
van Bijen@WUR. Hier vind je nieuws
over diverse onderzoeken en actuele
ontwikkelingen rondom bijen en
bestuiving. De nieuwsbrief is gratis;
het enige wat je hoeft te doen, is je
aanmelden.
Aanmelden nieuwsbrief

Innovatiefonds 'Samen voor biodiversiteit'
Op de Dag van de Biodiversiteit (22 mei jl.) stelde Deltaplan Biodiversiteitsherstel
voor het derde jaar op rij het 'Innovatiefonds Samen voor biodiversiteit’ open.
Projecten die in Nederland structureel biodiversiteit versterken, kunnen tot en met
vrijdag 24 juni a.s. een aanvraag voor subsidie indienen. De maximale financiële
bijdrage is
€ 20.000,- per project.

Meer informatie

Mogelijke effecten invoer 5G
op bijengezondheid
De maatschappelijke acceptatie van
het 5G-netwerk roept bij sommige
mensen weer de oude zorgen op dat
door mobiele telefoons gegenereerde
elektromagnetische golven de
navigatie van honingbijen zouden
kunnen verstoren en zo bijdragen aan
verhoogde wintersterfte van volken.
Een artikel hierover van de WUR
(financieel ondesteund vanuit het
Honingprogramma) is binnenkort terug
te lezen in Bijenhouden.

Wilde planten herkennen
De wildernis begint bij je voordeur! Wat groeit en bloeit in Nederland? Met de gratis
"Wilde planten e-learning" van het IVN maak je kennis met de planten die groeien
bij jou in de buurt en leer je hoe je de soortnaam van een plant achterhaalt.
Naar de e-learning

Imkerkalender
Webinar Aziatische hoornaar
27 juni | 19.30 uur

De NBV organiseert voor haar leden een webinar
over de opmars van de Aziatische hoornaar en de
gevolgen hiervan. Alle leden zijn hiervoor
persoonlijk uitgenodigd. Aanmelden kan ook via
MijnNBV: er is nog plek!

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!

Studiedagen november
3 - 12 - 17 - 26 november

De data voor de studiedagen november zijn
bekend; dit jaar in hybride vorm. De fysieke
studiedagen vinden plaats op zaterdag 12
november (Zuid-Nederland) en zaterdag 26
november (Midden/Noord Nederland). De online
studiedagen, in de vorm van webinars, zijn op 3
november en op 17 november. Noteer de data
alvast in je agenda!
Bekijk meer activiteiten

Bekijk meer activiteiten

Bijenmarkten in 2022
2 juli - Veenendaal (10:00-15:00u)
3 juli - Hamont-Achel (9:00-17:00u)
9 juli - Uddel (8:00-15:00u)
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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