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De cursus wordt gesubsidieerd door 
de Vlaamse Gemeenschap, de Europese Unie en het VBI

Wanneer?
November 2022 - Juni 2023 

Op zondagvoormiddag 9u – 12u

Wat?   
10 theorie- en 2 praktijklessen

Waar? 
Gemeentelijke Basisschool ‘De Knipoog’

Schoolstraat 17, 2520 Ranst
Praktijklessen: Bijenhal Ludo Van den Brande

Emblemseweg 19, 2520 Broechem

Meer informatie?
walter.mertens59@gmail.com

GSM 0476 39 75 12

Praktisch

November 2022 – Juni 2023
Op zondagvoormiddag van 9 tot 12 u
Deelname: 50 EUR

Imkercursus
Basiscursus voor de beginnende imker

RANST



Programma Imkercursus
10 theorielessen - op zondagvoormiddag van 9 tot 12 u

1. Introductie, geschiedenis en nut van de bij, bijenrassen
 27/11/2022
2.  Biologie en ontwikkeling van de bij
 04/12/2022
3.  Bijenkasten en imkermateriaal
 18/12/2022
4.  Gedrag van bijen doorheen het jaar
 15/01/2023
5.  In- en uitwinteren, voorjaarscontrole
 29/01/2023
6.  De bijentuin, drachtplanten en bijendans
 12/02/2023
7.  Bijengezondheid en ziekten (Varroabehandeling)
 05/03/2023
8.  Bedrijfsmethoden, zwermregeling en afleggers maken
 19/03/2023
9. Bijenproducten: oogsten en verwerken
 04/06/2023
10. Bijenhouden, hoe begin je eraan? Herhalingsles en test 
 Evaluatie met afsluitende drink
 11/06/2023

2 praktijklessen
1. Praktijkles - ramen maken / waswafels insmelten  
 en voorjaarsinspectie
 23/04/2023
2. Praktijkles: Aflegger maken, zwermregeling, zwerm opvangen
 Groep 1 - 13/05/2023 / Groep 2 - 14/05/2023
 

Dit najaar starten ‘De Liefhebbers van ’t Zoet’ met een basis-
cursus voor de beginnende imker. Ben je geïnteresseerd in de 
wondere wereld van de bij, de imkerij en de natuur dan is deze 
cursus iets voor jou. We starten met de theorie en sluiten de cur-
sus af met 2 praktische lessen.

We maken je wegwijs in het leven en het gedrag van de honing-
bij, welke materialen je nodig hebt om te starten en overlopen 
heel praktisch het verloop van een bijenjaar. Teeltmethodes 
worden je aangeleerd en in de praktijklessen, waar je zelf de 
handen uit de mouwen steekt, krijg je interessante tips van onze 
bekwame imkers.

Voor deze cursus kunnen we beroep doen op ervaren lesgevers 
die met veel passie hun expertise en de liefde voor de imkerij en 
de natuur meegeven. 

Deelnameprijs: 50 euro
Hiervoor kan je alle lessen bijwonen en ontvang je de presen-
taties digitaal. Hierin zit ook een jaar lidmaatschap en het twee-
maandelijks tijdschrift van onze vereniging. Verder krijg je het 
boek: ‘BIJENHOUDEN Hoe doe je dat?' van Friederich Pohl.
Koffie, thee en frisdrank tijdens de lessen zijn inbegrepen.

Heb je zin om na de cursus echt te starten met bijen? Er zijn 
verschillende imkers die je hierbij graag helpen en begeleiden. 
Je krijgt een ‘peter’ toegewezen, een gepassioneerd en ervaren 
imker uit onze vereniging, die je op weg zet met een eerste bijen-
volkje.

Inschrijven:
Stort 50 euro op rekening van LVTZ: BE89 4038 0245 3185  
met vermelding van: “Imkercursus + je naam en e-mail adres”

Meer informatie: 
walter.mertens59@gmail.com of GSM 0476 39 75 12

Basiscursus voor de beginnende imker


