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Basiscursus bijen & imkeren
voor nieuwe en beginnende imkers

GROBBENDONK
START 8 OKTOBER 2022
Oktober 2022 - Mei 2023 / 8 theorie & 2 praktijklessen / PZ GROBBENDONK / Deelname: 50EUR
gesubsidiëerd door het ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap,
de Europese Unie & APIF vzw

imkers neteland
INFO & INSCHRIJVEN:
www.imkersneteland.be
0494/575015

Programma Imkercursus
OVER DE BIJEN - najaar 2022 - les: 9.30 - 12.30u
1. Het Bijenjaar - 8/10

Kennismaking met een bijenvolk, imkermaterialen en het bijenjaar

2. De Honingbij - 22/10
Biologie en ontwikkeling van de bij

3. Het Bijenvolk - 19/11

Evolutie van een bijenvolk in het jaar, zwermen en zwermbeheersing

4. De Bijentuin - 3/12

Aanplanten voor bijen: Bijenbomen, bijenweide en Drachtplanten

imkers neteland

5. Bijenproducten - 17/12

2

Oogsten en bewaren van honing, propolis, koninginnebrij

IMKERTECHNIEKEN - voorjaar 2023
1. imkermaterialen - 11/2

Samenstelling van je bijenkast, ramen insmelten en materialen kiezen

2. in en uitwinteren, voorjaarscontrole - 4/3
Hoe overwinter je sterke en gezonde bijenvolken

3. handelingen in een bijenjaar - 25/3

Een ervaren imker stelt zijn werkmethode aan de bijen voor

4. varroabehandeling - 22/4
Bijengezondheid & efficiënte varroabehandeling in een bijenvolk
activiteiten
voorjaarsprogramma van imkers neteland
5. praktijkles 1: bijenvolk nakijken - 6/5
Een bijenvolk inspecteren, zwermcontrole

6. praktijkles 2: bijenvolk vermeerderen - 20/5
Afleggers & nieuwe volkjes maken + drink als afsluiter

Cursus Bijen & Imkeren

Dit najaar organiseert Imkers Neteland vzw een
cursus imkeren voor beginners in Grobbendonk.
Een unieke gelegenheid om je te verdiepen in de
wondere wereld van de bijen en het imkeren.

In deel één van de bijencursus leer je hoe bijen
leven en welke bijzondere producten een bijenvolk
voortbrengt. Je leert hoe je bijen kan helpen en krijgt
heel wat tips om je eigen tuin, bos of weide om te toveren
in een waar bijenparadijs.
In het tweede deel ga je zelf aan de slag en leer je alles over imkeren. Je stelt je
eigen bijenkast samen, verzamelt de nodige imkermaterialen en leert hoe je als
imker een bijenvolk verzorgt.

Help de bij, word imker!

Het enige wat je nodig hebt om onze imkercursus te volgen is interesse in bijen en
gezonde goesting om er in te vliegen!
De lessen worden gegeven door enthousiaste bijenexperts die met veel plezier de
passie voor het bijenhouden met je delen en je op weg zetten met het verzorgen
van je eigen bijenvolk.
Ook na de cursus sta je er niet alleen voor! De ervaren imkers van onze bijenvereniging
staan je het hele jaar bij met raad & daad.

Inschrijven

Deelname aan de cursus kost 50EUR. Hiervoor kan je alle lessen bijwonen en ontvang
je de presentaties en de afgedrukte cursustekst. Koffie & frisdrank tijdens de lessen
zijn eveneens inbegrepen.
Inschrijven via www.imkersneteland.be, info@imkersneteland.be of 0494/575015
De cursus is een organisatie van Imkers Neteland vzw en wordt gesubsidiëerd door
het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, de Europese Unie & APIF vzw.

imkers neteland
www.imkersneteland.be

