Cursus startende imker voorjaar 2018

Misschien heb je bij het zien van naarstige bijen ooit gedacht om zelf bijen te
gaan houden of wil je graag een insectenvriendelijke tuin. De imkersbond St.Job/Brecht organiseert dit voorjaar een cursus die je dat leert.

Voor wie ?
Mensen met een hart voor de natuur die graag bijen willen houden.
Mensen die graag een tuin vol leven zien en vinden dat insecten daarbij horen.
Of voor iemand die gewoon graag meer wil weten over de wondere bijenwereld
en wat daar bij komt kijken .

Wat weet je na afloop ?
Hoe je met bijen omgaat, ze verzorgt en in leven houdt.
Je kent de basis om als imker te beginnen.
Hoe je solitaire bijen in je tuin krijgt.
Welke planten insecten aantrekken.
Hoe je honing en andere bijenproducten oogst en verwerkt.

Hoe gaan we dat doen en wanneer ?
In 7 sessies leren we de knepen van het vak, telkens op zaterdagvoormiddag
van 9.30 tot 12.30 u . Het is ook mogelijk om een afzonderlijke sessies te
volgen indien je enkel daarvoor geïnteresseerd bent.

!
!

Zaterdag 10 februari 2018
Bijen en het bijenvolk. Hoe word ik imker en wat is het nut van bijenteelt.
Zaterdag 24 februari 2018
Hoe huisvest ik bijen en hoe loopt een bijenjaar; deel 1.
Zaterdag 10 maart 2018
Wilde bijen en hoe loopt een bijenjaar; deel 2.
Zaterdag 24 maart 2018
Waar let ik op om mijn tuin bijvriendelijk aan te planten. Hoe ga ik op reis met
bijen.
Zaterdag 14 april 2018
Ik wil een extra bijenvolk en hoe kan ik voorkomen dat ik mijn bijen verlies aan
ziekte of vijanden.
Zaterdag 28 april 2018
Honing oogsten en verwerken. Bijenwas, propolis, bijengif wat is dat allemaal.
Welke materialen heb ik nodig om aan de bijen te werken.
Zaterdag 19 mei 2018
In deze afsluitende sessie overlopen we alles nog eens en helpen we je bij je
start als imker.

!
Waar ?
De sessies gaan telkens door in de zaal Lindeboom (cafetaria 3de verdieping,
ingang achteraan het Goorhof), Goorhof, Kerklei 18, 2960 Sint-Job-in-’t-Goor.
Start om 9.30 u en einde omstreeks 12.30 u.

!
Hoe inschrijven ?

Voor het volgen van de volledige cursus, een handboek bijenhouden (waarde €
15), een koffie of thee tijdens de pauze , vragen we je € 35.
Wil je een afzonderlijk onderdeel volgen bv. een bijvriendelijke tuin dan
vragen we € 8.
Om in te schrijven stuur je een mail naar bestuur@imkersbrecht.be waarin je je
deelname aan de volledige cursus of één of meerdere onderdelen bevestigt.
Je schrijft het bedrag over voor de cursus (€ 35) of voor een onderdeel (€ 8) op
rek Argenta BE45 9731 6504 1389 op naam van imkersbond St.-Job/Brecht.
Zodra we dit ontvangen hebben is je inschrijving definitief.
Opgelet : het aantal deelnemers is beperkt.

