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Nieuwsbrief Imkers Nederland 4 maart 2022 

 

Bloemenzaadactie: bestellen is nog mogelijk 
Het is tot uiterlijk 7 maart nog mogelijk tegen kostprijs bloemenzaad te bestellen bij Imkers 
Nederland. Je kunt het laten thuisbezorgen of ophalen tijdens de jaarvergadering op 2 april. 
NADERE INFORMATIE EN BESTELFORMULIER VIND JE HIER. 
 

Cursus Drachtplanten: er is nog plaats 
Doel van de cursus is kennis vergroten bij imkers over 
drachtplanten en handvatten aanreiken om in eigen 
omgeving dracht te verbeteren. Na de cursus heeft de 
cursist globale kennis van bloembiologie, bloemfamilies, 
drachtplanten voor honingbijen en wilde bijen, ecologisch 
tuinieren en biodiversiteit. Na afloop ontvangt de cursist 
een certificaat als bewijs van deelname. De cursus wordt 
gegeven op zaterdagen van 13:00-16:30 uur (26/3-23/4-
14/5-11/6-3/9-5/11-?/12). Kosten € 140,-. 
Cursusdocent is Renske Bos. Renske is tuinontwerper en ze 
ontwerpt al jaren natuurlijke tuinen met veel aandacht voor biodiversiteit. Sinds ze imker is, heeft ze 
zich nog meer toegelegd op drachtplanten en vlinderplanten. De cursus wordt gegeven in de tuin van 
Renske in Elspeet (1,5 hectare).  
Nadere informatie over het cursusprogramma vind je op onze website of rechtstreeks bij Renske Bos. 
Via de site kun je je ook aanmelden.  
 

Terugkomdag bijenteeltleraren en contactpersonen onderwijs in Beers 
Op 19 februari 2022 werd een terugkomdag voor leraren bijenteelt en contactpersonen gehouden. 
De bijeenkomst werd georganiseerd door Imkers Nederland bij Arista Bee Research in Beers. Er 
waren 21 personen aanwezig. Het was en interessante dag met veel interactie in een goede sfeer. 
 

 
 

(Lees een impressie van deze dag  HIER) 
 

https://www.imkersnederland.nl/algemeen/bloemenzaai-actie
https://www.imkersnederland.nl/cursussen/cursus-drachtplanten
mailto:info@tuinnatuurlijk.nl?subject=Cursus%20Drachtplanten
https://www.imkersnederland.nl/upl/fls/NieuwsBerichten/Terugkomdag_IN_impressie.pdf
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Mijn Bijen jaargang 2022 editie 1 
 
De redactie van Mijn Bijen is erin geslaagd in 2022 een 
zeer interessant eerste nummer uit te brengen. De 
redactie dankt de leden voor de vele ingezonden 
artikelen. 
 
Vanaf deze editie is Mijn Bijen via de website ook 
digitaal te lezen: GA HIER NAAR DE BLADERBARE 
DIGITALE VERSIE 
 
Er is nog meer plek in de redactie. Heb je belangstelling 
voor het redacteurschap, meld je via 
ad.vanderwiel@imkersnederland.nl. 
 
Wil je wellicht een bijdrage leveren aan de inhoud van 
Mijn Bijen. Zijn er bijvoorbeeld zaken in je afdeling waar 
je erg tevreden over bent of wat je met andere 
afdelingen wilt delen? Schrijf erover in Mijn Bijen. 
Bijdragen kunnen gemaild worden naar 
mijnbijen@imkersnederland.nl, graag samen met een 
of enkele foto’s. 

 

Wat moet er op een honingetiket staan? 
 

 
(rood = verplicht; groen = toegestaan) 

Zie een gedetailleerde beschrijving op www.bijenproducten.com 
   

https://flipboek.editoo.nl/1092341/52/42a87031f0cb673b5657f7dfb374960d
https://flipboek.editoo.nl/1092341/52/42a87031f0cb673b5657f7dfb374960d
mailto:ad.vanderwiel@imkersnederland.nl
mailto:mijnbijen@imkersnederland.nl
https://www.bijenproducten.com/app/download/17146616396/Etiket+voorschriften.pdf?t=1645005426
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Jaarvergadering Imkers Nederland 
Op 2 april organiseert Imkers Nederland de jaarvergadering in Veenendaal van 13:00 – 16:30 uur. 
Aan de orde komen o.a. het jaarverslag en de jaarrekening over 2021, het activiteitenplan voor 2022, 
de bestuursverkiezing en een interessante presentatie door Maarten van Herwerden.  
Ook kan het bestelde bloemenzaad in ontvangst genomen worden. 
Het volledige programma van de jaarvergadering vind je HIER. 
 

 
Mocht je willen reageren op een van de berichten uit deze nieuwsbrief, dan kan dat via 
info@imkersnederland.nl. 

 

https://www.imkersnederland.nl/agenda/jaarvergadering-imkers-nederland
mailto:info@imkersnederland.nl
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