Op locatie

Biodynamisch imkeren Punthorst
- Introductiecursus 2017 Voel je je aangetrokken tot de bijen?
Ga dan op stap met biodynamisch werkende imker Jos Willemse. Hij neemt je mee
op een reis naar de betoverende wereld van de honingbij. Hij laat je kennismaken
met haar leefwereld en hoe je haar stapje voor stapje kunt leren kennen. Hoe je
naderbij kunt leren komen. Je leert wat belangrijk voor haar is en hoe je haar kunt
ondersteunen. We doen dit op de Zonnehorst, waar door tuinder en imker een
prachtige bijentuin en kleine bijenstal is aangelegd. Zie zonnehorst.nl
Doel
Het leren kennen van de honingbij in haar natuurlijke jaarcyclus van groeien,
zwermen en winterrust. Het leren waarnemen, zowel in als buiten de bijenkast. Het
ervaren wat het met je doet om de bijen te ontmoeten en leren hoe te handelen.
Leren aan het voorbeeld hoe Jos met bijenvolken omgaat en waarom hij handelt
zoals hij dit doet.
Inhoud en opzet
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
• Opbouw en ontstaan bijennest, raatbouw, behuizing, warmte
• Voortplanting van de bij; het zwermen, de bruidsvlucht
• De plaats en functie van de dar, werkster en de koningin en hun samenhang
• Honing oogsten voor de imker en/of voedsel voor de winter
• Het belang van drachtplanten; over de kwaliteit van bijenvoeding
• Belemmerende en ondersteunende maatregelen/ingrepen
• De jaarcyclus en de begeleiding door de imker
• Het doen van waarnemingen rondom en in de bijenkasten
• Hoe kan ik het bijenwezen ontmoeten? Doet dat ertoe?
• Zelf de kast openen en de volksontwikkeling leren beoordelen
• Varroa, ziekten bestrijden en/of het volk ondersteunen
Tijdens alle cursusdagen wordt er naast één of meerdere inleidingen gewerkt
rondom en in de bijenkasten in de bijentuin, wanneer het weer dit toelaat. Naast
klassikaal les geven is er bij voorkeur veel ruimte voor interactie.
Er is geen voorkennis nodig. De cursus is zowel geschikt voor beginnende als voor
gevorderde imkers, als ook voor geïnteresseerden die niet perse willen gaan imkeren.
Data:
Kosten:

Zes dinsdag avonden van 16:30 -21.45 uur: 25 april, 9 mei, 23 mei,
6 juni, 22 augustus en 5 september 2017.
€ 375,- inclusief koffie, thee, soep en broodjes en inschrijfgeld

Inschrijven: Via de website www.kraaybeekerhof.nl
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