De infoflits
Jaargang: 2016

In het kort
Ook dit jaar zijn weer de Open
Dagen in Schutters- park en wel
op 9 en 10 juli !
Bestuur zoekt nog hulp voor de
zaterdag + zondag.

Versie: 2

Logo voor onze Imkervereniging Mijnstreek
We zijn op zoek naar een logo voor onze vereniging. In het verleden zijn enkele
logo’s gebruikt, maar die gaven niet écht het hart van onze vereniging weer.
Het logo zal worden gebruikt in onze correspondentie naar buiten, naar de leden en
zal ‘De Infoflits’ ook mooi sieren.
Wie heeft suggesties voor het logo? Wie is creatief en wil het logo vorm geven?

Imkerhome oftewel de droom van onze Voorzitter, Stephan.
Op 16 juli gaan we op bezoek bij
Klara en Volkert in Nonke Buusjke.
We gaan een wandeling maken en
daarna wordt er gesmikkeld !
http://www.nonkebuusjke.nl

Ambrosius is de patroonheilige
van de imkers. Elk jaar wordt door
onze vereniging de Ambrosiusavond georganiseerd. Dit jaar door
de commissie bestaande uit: Piet,
Marianne en Chrit. Er wordt een
bezoek gebracht aan het
Bijenmuseum te Lanaken. In
tegenstelling tot andere jaren zal
dit jaar (wellicht) de avond op een
vrijdag plaatsvinden.

Percelen Provincie Buitenring. Het
contract met de Provincie is
inmiddels ondertekend en loopt
voor 2 jaar. De percelen liggen in
Nuth/Vaesrade en Landgraaf.
Bestuur is blij met de positieve
reacties van de leden op dit
project tijdens de laatste
stammtisch.
Pleegvolken. De kasten zijn door
Bestuur uitgereikt; 2016 is
proefjaar.

Stephan wil heel graag een goede locatie vinden waar theorie én praktijk kan
plaatsvinden tijdens de imker-opleiding.
Zeker niet onbelangrijk te vermelden is dat het een locatie zal zijn waar we ook
interactieve stammtisch-avonden kunnen organiseren.
We laten ons verrassen met hetgeen Stephan vindt op zijn zoektocht.
Ben jij er zeker van een locatie te kennen laat het ons dan zeker weten en neem
contact op met het Bestuur.

Zwermen en meer…..
Het is weer tijd om uit je doppen te kijken…
- doppen; je vindt ze overal én waar je oog niet direct op valt
- controleer daarom regelmatig (elke 7 dagen) je bijenkast
- volken in zwermstemming worden lui
- je kunt kiezen om een ’aflegger’ te maken of een ‘veger’ te maken
Wil je even nog wat technische ondersteuning dan kun je meer lezen op de NBV:
http://www.bijenhouders.nl/bijenwerk/wat-te-doen-in-welke-periode/bijenwerk2016-mei-juni
Zwermcoördinator: Marc Stachowski.
Zie onze website: http://merkelbeek.bijenhouders.nl/
Wat heb je nodig om een zwerm te vangen?
- als beginnend imker een ervaren imker als begeleiding
- imkerpak
- korf (of grote emmer)
- water om te vernevelen
- wat durf 
Heb je een zwerm geschept zorg dan dat ze kunnen afkoelen en zet ze op
een niet te warme plek.
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Hoe staat het met jouw honing?

Vraagje: ‘wat was was voordat was was was?

Het valt niet te ontkennen, het voorjaar heeft wat op zich laten wachten maar al weken zijn de bijen volop in de
lucht te vinden. Verzamelen van nectar, stuifmeel, water, propolis. Kleinere volken versterken snel en grotere
volken zijn volop in zwermstemming.
Goede dracht betekent ook lekkere honing en een mooie wasproductie.
Zorg voor de imker om de wasproductie aan de gang te houden, we mogen de dames zich niet laten vervelen.
Maar ook zorg voor de imker om die lekkere honing te slingeren. Welkom in de drukke maanden van de imker.
Let bij de verkoop ook op de juiste etikettering: http://www.bijenhouders.nl/files/Honingkeuring/etiketeisen.pdf

Juli in aantocht en varroabestrijding
Natuurlijk ben je al volop bezig de varroa-mijt te bestrijden door het snijden van darrenbroed. Zodra de
honingbak gelicht is staat ook weer de mierenzuur-behandeling op het programma. Er zijn meerdere methoden
om de mierenzuurbehandeling toe te passen. Deze behandeling is belangrijk want vanaf juli wordt de focus toch
al gelegd richting de inwintering. Niet alleen bij de imker maar ook de bijen gaan zich voorbereiden. Voor de
beginnend imker geldt: houd je voor wat betreft de mierenzuur-behandeling aan hetgeen je in de opleiding hebt
geleerd. Binnenkort zul jij dit ook samen met jouw docent/mentor in de praktijk nog oefenen.

Wat mag jij als aangesloten imker van de NBV verwachten?
Vraag jij je soms af wat de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) nu voor jou als imker doet?
Een kleine opsomming:













NBV is aanspreekpunt voor de overheid
NBV behartigt de belangen van alle aangesloten imkers
NBV organiseert en faciliteert in evenementen en studiedagen
NBV beschikt over een goed onderwijssysteem waarin de aangesloten imkers vervolgopleidingen
kunnen volgen zoals ‘gevorderden cursus’, ‘opleiding leraar bijenteelt’ en natuurlijk de basiscursus
NBV heeft een belangrijke functie bij de bijengezondheid en ziektebestrijding, denk hierbij aan bijv.
vuilbroed. De coördinatoren van de NBV werken samen met de overheid.
Bij vuilbroed in je bijenstand ondersteunt de NBV de getroffen imker (ook op financieel gebied).
De groep Limburg, onderdeel van de NBV, stelt middelen beschikbaar op gebied van educatie, lezingen
e.d.
NBV voorziet in een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering (op de website van de NBV is hierover
meer informatie te vinden).
NBV is betrokken bij bijenonderzoek, bij de verbetering van de leefomgeving voor bijen e.d.
Een up to date website waarin je ook elke 2 maanden in ‘bijenwerk’ na kunt lezen wat een imker moet
doen en overig naslagwerk zoals het bijensteek protocol
Per jaar 8 tijdschriften en nieuwsbrieven
En uiteraard heeft de NBV een eigen service-winkel

Zomervakantie

Bouwvak-vakantie

Imker-vakantie

Bestuur wenst alle leden nog een mooi imker-seizoen en daarna fijne vakantie !
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