Na een stormachtig einde van februari, is maart begonnen met strakblauwe
luchten en veel zon! Wat zeer welkom was voor ons én voor de bijen!
Ondertussen vragen we ons af hoe onze bijenvolken de winter zijn doorgekomen.
We zien uit naar een voorzichtige voorjaarsinspectie, terwijl er door de bijen driftig
stuifmeel wordt binnengehaald op de diverse voorjaarsbloeiers zoals bijvoorbeeld
de wilg.
We wensen u een aangename start van het nieuwe bijenseizoen!

Kijk terug: Online lezing VCI
Op donderdag 3 maart j.l.
organiseerde de Vereniging voor
Carnica Imkers een online lezing met
spreker Matthieu Guichard. Guichard
is een Zwitserse wetenschapper die
onderzoek doet naar
selectiekenmerken die relevant zijn
voor varroaresistentie.
De presentatie werd gegeven in het

Engels, met in het Nederlands
vertaalde sheets en is nu online terug
te zien.
Lees verder

Imkerwerk februari-maart
Ben Som de Cerff neemt je in de
volgende blogs mee in de handelingen
in de bijenkast in de vroege
voorjaarsmaanden:
De voorjaarscheck
Bodems van bijenkasten verschonen
winterverliezen voorkomen
de natuur ontwaakt
wintersterfte

- Advertentie -

Spaarkast grenen Premium
Bekijk onze populairste producten voor
deze tijd van het jaar!
Spaarkast grenen Premium (#6209)
Imkerjack Deluxe (#1940)
Dahlia bloembollen bio (# 6667)
MiniPlus blauw (#6624)
Honingslinger Premium 4-raams
BeeFun (#2686)

www.imkershop.nl

- Advertentie -

26 maart: Europa plant
bomen voor bijen
Imkers vanuit Slovenië roepen Europa
op om meer bomen voor bijen te
planten op 26 maart. Doe je mee? Het
voordeel van bomen is dat ze
jarenlang een belangrijke voedselbron
kunnen zijn voor bijen. Voor inspiratie
zie: De Nederlandse bijen
Leden van de NBV ontvangen 10%
korting bij de Batterijen in Ochten.
Download de kortingscoupon via Mijn
NBV (onder het kopje “Leden”).
Lees verder

Landelijke Open Imkerijdagen 2022

Over vier maanden, op 9 en 10 juli vinden de Landelijke Open Imkerijdagen plaats.
Het is een geweldig landelijk imkerevenement dat we twee jaar hebben moeten
missen. Tijdens de laatst gehouden LOI in 2019 kon het publiek op meer dan 300
locaties terecht.
Wordt u ook al enthousiast? Binnenkort kunt u zich inschrijven als lokale
vereniging of als individuele imker. Ook het landelijk overzicht waar alle
deelnemers zijn te vinden komt dan weer beschikbaar.

Verenigingszaken:
voortgang beleidsplan &
vernieuwing statuten
Zaterdag 12 maart j.l. kwam het
bestuur met de Ledenraad samen om
op een interactieve manier samen te
werken aan de invulling van het
beleidsplan 2022-2027 en om met
elkaar na te denken over elementaire
vraagstukken rondom de vernieuwing
van de statuten van de landelijke
vereniging.
Lees verder

Opleiding Keurmeester
Bijenproducten
De Nederlandse Commissie voor
Bijenproducten heeft als stichting het
doel om de Nederlandse en Belgische
imkers te helpen bij het bevorderen
van de kwaliteit van hun
bijenproducten. Tevens is de NCvB

het informatiecentrum voor
honingbijen- en bijenproducten
gerelateerde onderwerpen.
Meer info en aanmelden

22 april Nationale zaaidag!
Op Nationale zaaidag worden

vooral baat hebben bij inheemse

mensen opgeroepen om een stukje flora. In plaats van inzaaien kun je
tuin of land in te zaaien om bijen en er ook voor kiezen niets te doen en
vlinders te helpen. Toch is inzaaien je te laten verrassen door de
planten die op een natuurljke
vaak niet de oplossing.
Bloemenmengsels bevatten vaak

manier opkomen.

zaden van planten die van nature

Een kleurrijk bloemenmengsel in

niet in Nederland voorkomen

een bloempot of stukje tuin is mooi

(exoten) of in een samenstelling die om te zien en helpt mensen kennis
te maken met zowel bloemen als
je nergens in het wild zult
aantreffen. Door in te zaaien krijgen insecten. Dus geniet van de
bloemenpracht, maar zaai bewust.
inheemse planten niet goed de
kans om zich vanuit de natuurlijke

Lees meer over wel of niet inzaaien

zaadbank te ontwikkelen terwijl de in het Floron-themanummer of
volg deze link
Nederlandse bijen en vlinders

- Advertentie -

Duurzame bijenkasten
Bijenkasten.nl verkoopt 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
Californiëdreef 26, 3565 BL Utrecht

- Advertentie -

60-dagen-challenge van
de Bijenstichting

Doe mee met de challenge van de
Bijenstichting en maak in acht weken tijd
je tuin aantrekkelijk voor bijen en
insecten door goede nestelgelegenheid
te creeren en voedsel te planten. Deze
actie bestaat uit online cursussen,
webinars, quizzen, opdrachten
en supportmail. De challenge start op 1
maart en loopt door tot 30 april, later
instappen kan ook.

Voor meer
informatie: https://bijenstichting.nl/challengebij-vriendelijke-tuin/

De Bijenstichting geeft leden van de NBV
extra korting: met de kortingscode
GW60dagen kost deelname aan de
challenge nog maar 30 euro.

Advies UBO-opgave voor lokale verenigingen

Vorige maand ontvingen de bestuurders van de lokale verenigingen ons advies
rondom de opgave in het UBO-register van de Kamer van Koophandel.
Formele verenigingen (met eigen rechtspersoonlijkheid) dienen deze registratie
voor 27 maart a.s. in orde te maken. Het advies helpt lokale bestuurders met
praktische tips om deze klus te klaren (in pakweg een half uur!).
Lees verder

Bijvriendelijkste gemeente
2022 gevonden!
In de zoektocht naar de
bijvriendelijkste gemeente is Arnhem
de winnaar geworden.
lees verder

Expertgroep concurrentie/positie honingbij - een update
Op 14 februari zijn de inhoudelijk experts op het thema concurrentie/positie
honingbij voor het eerst bij elkaar geweest. De bijeenkomst stond in het teken van
kennismaken met ieders expertise, visie en ambitie op dit thema, en het verdelen

van de eerstnoodzakelijke taken. De bijeenkomst is ervaren als inspirerend en de
deelnemers zijn voortvarend aan de slag gegaan.
Op 21 maart komen zij opnieuw samen en zullen dan de eerste resultaten van een
literatuurstudie en probleemanalyse met elkaar bespreken. Na deze bijeenkomst
volgt een uitgebreider item over de werkgroep en haar doelen en activiteiten. Wordt
vervolgd!

Imkerkalender
Veiling collectie Baldi Dekker
19 maart (10:00u kijken en 13:00u veiling Barneveld

Buckfast Belangen Verenigd - Noord
9 april (10:00 - 15:30u)

Afdeling Noord organiseert een bijeenkomst in
Noordlaren met diverse interessante lezingen.

Landelijke Open Imkerijdag 2022
9-10 juli

Organiseert u in 2022 een activiteit die voor
anderen ook interessant is om aan deel te nemen?
Stuur uw info naar het NBV-bureau

Bekijk meer activiteiten

Bijenmarkten in 2022
9 april - Austerlitz (met honingkeuring - 10:00u)
10 april - Horst (en Natuurmarkt - 09:00-15:00u)
24 april - Boxtel (en plantenmarkt - 10:00-15:00u)
30 april - Hengelo GLD (Bijzondere Bijenmarkt Bronckhorst - 10:00-16:00u)
7 mei - Westbeemster (09:00-14:00u)
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

