Dagprogramma 25 jaar imkerforum 29 augustus 2020

Tijd
Locatie:

Omschrijving onderwerp

https://www.drentslandschap.nl/objecten/informatiecentrum-t-ende

vanaf
09.30

Inloop met koffie/thee en een plak Drentsche stoet,
inschrijving deelnemers en kennis maken met elkaar.

09.55

Welkom en ontvangst door de dagvoorzitter.

10.05

Historie imkerforum, een terugblik.

10.30

"Analytische karakterisering van honing".

11.00

Imkerpedia, over het ontstaan, de inhoud en hoe wij dit als
belanghebbenden kunnen gebruiken en aanvullen.

11.30

Honing, handel in het groot voor retail en consument,
gezien vanuit de wereldhandel.

12.00

12.15

Presentatie door:

Een overzicht van de historie het gebouw 't Ende in het
Reestdal, en toelichting op de doelstelling en
werkzaamheden van het Drents Landschap
Lunchtijd, kennismaken door en voor forumleden, discussie
of BIJkletsen als imker/bijenhouder. En de mogelijkheid
voor een korte wandeling langs een stukje prachtig
Reestdal of rond kijken bij de bijenstal en de
bijenexpositie.

Bert Berghoef
Dagvoorzitter
Romee van der Zee
Oprichtster Imkerforum
Piet Derikx
Wageningen Food Safety
Research
Albert Stoter
Imkerpedia
de Traay Lelystad
Stichting Drents
Landschap

13.30

Toelichting van de bezigheden van de afd NBV de Wijk, de
Theo Hulshof
toekomst van het imkeren in deze regio.
Voorzitter afd de Wijk NBV

13.45

Apitherapie, de bijenwoning een alternatief, of aanvulling
op de reguliere geneeskunst ?

Anita Zandstra
Kenniscentrum
Apitherapie Bee Healthy

14.15

Bijen @ wur: “Bijengezondheid; huidige stand van zaken
met en rondom Varroa.”

Bijen@wur

14.45

Floriade 2022, de plannen, de vooruitzichten, het ontwerp
en de benodigde hulp om dit 10-jaarlijks festijn tot een
succes te maken.

Hajo Witzel
Projectleider Bijeninitiatief
Floriade 2022 Almere

15.15

Bestuiving voor zaadteelt, een noodzaak voor onze
voedselvoorziening waar bijen de hoofdrol in spelen.

Imkerij Gebr. Van Beek
Bestuivingsimkerij

15.45

Gelegenheid voor aanwezige forumleden hun mening,
reactie, ervaringen, bijenwerkwijze, motivatie en op- of
aanmerkingen mbt het forum met elkaar te delen om de
komende 25 jaar het forum als vraagbaak en platform voor
ervaren en nieuwe imkers voort te laten leven. Aansluitend
een forumdiscussie en/of vragen aan de aanwezige
deelnemers van deze dag.

Dagvoorzitter

16.00

Afsluiting van deze dag met een dankwoord aan de
sponsor(en), deelnemers, locatiegebruik en alle
medewerkers aan deze dag.

Dagvoorzitter

16.10

Bijpraot, ofwel nog wat nakletsen over deze dag, en wat er
verder ter sprake komt onder het genot van een (alcohol
vrij) drankje.

Alle aanwezigen

De lezingen/presentaties duren ca 20 tot 25 minuten om daarna gelegenheid te geven voor
enkele vragen of om een kort koffie/thee/rook- of privepauze te hebben.
Aanmelden en informatie voor deze dag kan via de link op het imkerforum of via
https://www.formdesk.com/NBV/forum25jaar
Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt, dus vol = vol

