ENIGINGSNIEUWS
wege het geringe aantal bezoeker~.
Ledcn van de Imkersb nd LLTB kunnen dit jaar deelnemen aan de ~tudie
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De volgende onderwerpen zijn tijdens
de vergaderi ng van het Hoofdbe~ tuur
,·an de B nd van lm kers van de
LLTB, gehouden op 9 maart j.l. ter
sprake gekomen:
o r de leden van de regio oord
en Midden za l er een curs us Bijenteelt
voor beginners worden georganiseerd.
• De regiobe, turen zullen suggesties
doen voor de same nste lling van ee n
Huishoudelijk Reg! ment.
oor de te ho uden lgemene
Vergadering in november a.s. zal
getrach t worden ee n in Ie ider van de
mbrosiushoeve te krijgen.
• Het Team Bijen teelt van de Di en t
Landbouwvo rlichting za lnaar aile
waarschijnlijkheid opgeheven worden. Gedi u , i erd is over de vraag
hoe de Bond kan voldoen aan de
vraag naar voorlichtin g.
• De tichting Bedrijfsraad heeft een
commissie in het Ieven geroepen die
aile problemen in de imkerij za l
invcntari sere n en mogelijke oplossingcn hiervoor za l proberen aan te
geven.

• Yo rig jaar is er vanu it Limburg geen
gewag gemaakt van spui tsc hade. Het
is zeer belangrijk dat hieraan aandacht
wordt besteed. Heeft u spuitschade.
neem dan con tact op met de sec retari~
van uw afdeling die over de benodigde formulieren voor registTati e
beschikt.
• Ten behoeve van het juiste aantal
excmplaren voor het maandblad za l
op I februari en op l juni het correcte
aantal !eden doorgegeven worden.
Om te oorkomen dat er teveel exemplarcn besteld worden heeft het
bestuur vergadering is besloten gee n
l mker~dag meer te organi ·eren va n-

dag van le NCB die gehouden zal
worden op 7 november a . ~ . T.7.l. ontvangen de !eden hierover nader
bericht. De Bond za l zich beraden
over vervangende activiteiten voor de
toekomst.
• De door de regio Noord en rcgio
Midden georganiseerde bijeenkomsten Lijn goed bezocht geworden door
de !eden.
Verder zijn in het kort nog aan de
orde geweest de honingfolder, en de
bijdrage aan het onderzoek.

Uitreiking speld
Begin maart kreeg de heer Poets de
zi lveren speld uitgereikt door de heer
Th. VogeL voor zijn 25-jarig lidmaatschap van onze Bond.
Zeker een felicitatie waard als wij
hierbij betrekken dat de heer Poeb
zeer actief is bij de vereniging 'De
Peelkant'.
Bestuur De Peelkant. Meij l
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Studiedag 1992
De studiedag 1992 van de Bond van
Bijenhouder. CB zal worden gehouden op zaterdag 7 november in de
Middelbare Agrari che School in
Box tel. met ab thema: 'Veredeling
van de honingbij'.
Een vienal sprekers nl en in Ieiding
houden over di t thema. In een ' orkshop zal een clrietal stands worden
opgezet waarin informatie wordt ver, trek I over o.m. de Nederlandse bij.
de Carnicabij en de Buckfastbij. Oot..
de technische benodigdheden ten
beho ·ve van koninginneteelt en
kunstmatige inseminntie (KI) zullen er
niet ontbreken. Er Lal ok een film
over Kl bij honingbijen worden ertoond. Natuurlijk is er weer het paralle lprogramma voor hen die niet LOin
bijenteelttechni ehe zaken ;.ijn gc'lnteresseerd. Zij kunnen creatier beLig
zijn met het maken \'an stollen tulpen
en origami (Japans papicr ouwen).
De Drachtplantenbeurs za l ook dit
jaar \ eer een belangrijk onderdeel
zijn van de Studiedag. Er zullen enkele verkoopstands zijn met struiken,
vaste planten. b lien en knollen. Ook
inzendingen van imt..er zijn we lkom
en zij mogen hier oor een kleine vergoeding vragen (kostprijs). Maar
natuurlijk is er o k de ruilbeurs. waar
plantmateriaal kan worden uitgewisscld. Tijclens de postersesbie bestaat
de mogelijkheid om commerciele
advertentie te plaatsen , maar ook om
er acwe le zaken van indivicluelc
imkers of verenigingen kenbaar te
maken. Verder zu llen IK ( ln!'ormatic
Kennis Centrum). DL (D ienst
Landbouwv orli chting), de Vricnden
van Ambros iu hoeve en het Landelijk
Proefbedrijf Ambrosiu hoeYe hun bij-

