Programma studiedag
Nederlandse Bijenhouders Vereniging
25 november 2017
Citaverde College
Jagerstraat 6, 6042 KA Roermond
Tijden

Onderwerp

Locatie

4 november
Vanaf 9.00
uur

Ontvangst deelnemers
Entree
Ontvangst genodigden/deelnemers
Inleveren honing voor beoordeling bij Het Bijkersgilde
Ontvangst/aanleveren materialen voor markt en noviteiten en andere
presentaties bij het inschrijfpunt.

10.00 uur

Opening
Dagvoorzitter
Openingswoord

Mogelijkheid voor deelnemers om al even te kijken naar de presentaties.

Centrale hal
Jan Slots
Vertegenwoordiger HB NBV Jan Schrage
Dhr Janssen Citaverde
Centrale hal

10.30 tot
11.15 uur

Cyriel Lendfers

11.30 tot
12.15 uur

Henk van Gerwen

Hele dag

Keuring van de ingeleverde honing en was.
Lokaal achterzijde
Iedere inzender ontvangt een formulier met een waardering, eventueel centrale hal
tips om product nog aantrekkelijker te maken.
De keuring is live te volgen.

De beroepskeuzetest van Cyriel Lendfers wees uit dat hij imker moest worden.
Echter tijdens zijn middelbare schooljaren werd er in Lager Agrarisch
Onderwijs (LAS) niet meer aan bijen gedaan. Cyriel koos daarom voor een
carrière als hovenier, groenvoorziener en boomverzorger. Maar ‘het bloed
kruipt …’ en ergens rond zijn dertigste ging hij toch weer zijn imkersdroom
achterna. Cyriel: “Na een geslaagde basiscursus heb ik met vallen en opstaan
en behulp van een ervaren imker het imkervak onder de knie gekregen.
Inmiddels houd ik met veel plezier en succes 20 bijenvolken in leven”. Nu
staan er op twee locaties van de scholen waar Cyriel werkt in totaal zes volken
die ingezet worden in diverse onderwijs richtingen voor zowel MBO als VMBO
en diverse landelijke en regionale projecten. “Heb ik van dat imkeren toch
lekker mijn beroep kunnen maken”.
In de voordracht op de Studiedagen zoemt Cyriel in op de stenen waartegen
hij zich heeft gestoten als beginnend imker, evenals de worstelingen en hoe hij
tot oplossingen is gekomen. Ook laat hij de route en de zijwegen zien die hij
bewust wel en niet ingeslagen is en wat hij hieruit geleerd heeft.

Henk heeft op aandringen van zijn partner Ans Hoeijmakers de
beginnerscursus gevolgd in Horst. “Daar is de liefde voor bijen ontstaan, want
voor de tijd was ik daar helemaal niet mee bezig. Daarna heb ik nog de
vervolgcursus, bestuivingscursus, bijengezondheidscursus en de BD cursus
gevolgd. Tevens heb ik nu de lerarendiploma’s A en B”. Het imkeren is sinds
ongeveer zes jaar ook het beroep van Henk en Ans, onder de naam Akkie’s
Tuin. Henk: ”We imkeren met gemiddeld met 50 kasten bijen en telen daarbij
fruit en kruiden. Daarvan maken je diverse soorten jam en staan daarmee op
markten. Tevens hebben we een eigen winkel waarin we naast honing en deze
producten ook imkermaterialen verkopen. Ook verkopen wij bijenvolken. Het
bijenhouden vormt de ruggengraat van ons bedrijf”.
In de voordracht gaat Henk in op de veranderingen die optreden als je van
enkele kasten bijen overstapt op een beroepsmatige of grote manier van
imkeren. Daarbij gaat hij in op organisatie, kostprijs, inkomsten en regelgeving
waarmee je te maken krijgt. Maar zeker ook op het opzetten van een
bedrijfsmethode en een doelstelling voor je manier van imkeren. “Je moet het
tenslotte met plezier kunnen blijven doen”, aldus Henk.

12.15 tot
13.30 uur

Lunchpauze
Lunch bij uitdeelpunt in centrale hal.
Er is per persoon een kop soep, twee zachte belegde broodjes en een
krentenbol.
Lotenverkoop, € 1,00 per stuk, 6 voor € 5,00.

13.30 tot
14:15 uur
en
14:30 tot
15:15 uur

In de namiddag is er in twee rondes een aanbod van zes workshops en Leslokalen
korte lezingen.
1. Verbeteren eigen bijenbestand.
Vermeerderen op basis van eigen teeltmateriaal door Henk van
de Ven.
2. Traditionele werkwijze bijenhouden, uitleg en aanpak van een
imker met vele jaren ervaring door Anton Visschedijk.
3. Hoe actieve imkers de leefomgeving van bijen beïnvloeden.
Motiveren van grondbezitters, gemeenten maar ook burgers om
iets te doen voor de bijen, door Aat Rietveld.
4. Innovatieve werkwijzen bijenhouden, door Jos en Ans
Steegh
5. De zwarte bij door Egbert Touw

15.15 uur

Uitslag Honingkeuring door het Bijkers gilde.
Trekking verloting.

Centrale hal

15.45 uur

Sluiting studiedag

Centrale hal

