Een Kort-Seminarie voor Beginnende Imkers
op zaterdag 23 februari en zaterdag 23
maart 2019,
gevolgd door praktijkseminaries.
De seminaries gaan door op de educatieve bijenstand van
De Krainer Bieënvrienden VZW,
Boerderij Hof ten Bosch,
de Limburg Stirumlaan 66, 3040 Huldenberg.

Erkende imkerspecialisten geven seminaries voor beginnende imkers gespreid over twee
zaterdagen in auditorium, gevolgd door praktische ‘hands-on’ trainingssessies op de
educatieve bijenstand. Hierna wordt gedurende het ganse jaar 2019 een blijvende en
sterke omkadering voorzien in clubverband door de ervaren imkers bij de ‘Krainer
Bieënvrienden’.
Allen die gepassioneerd zijn door bijen en honing, die bijen willen helpen en die een
startpunt zoeken voor een succesvolle en kwalitatief hoogstaande imkerhobby worden
uitgenodigd deel te nemen aan de seminaries. Er is geen voorafgaande imkerervaring
nodig om deze opleiding aan te vatten. Alle basisinformatie die nodig is om te starten
met imkeren komt aan bod in deze doelgerichte opleiding die de cursist voorbereidt
om in 2019 te beginnen imkeren.
De opleiding wordt aangeboden aan 50€. Inschrijven kan hier vóór 9 februari 2019. De
prijs omvat cursusmateriaal, lunch en drank evenals deelname aan de activiteiten van de
vereniging gedurende het ganse jaar 2019. Er worden maximum 50 cursisten aanvaard.
Het programma van de seminaries .
zaterdag 23 februari, 2019
Introductie

tot bloemen, bijen en honingbij biologie
door Reynaers Albert
De

bijenstand, bijenkast, het imkermateriaal en gebruik
door Reynaers Albert
Lunch Buffet

Beginnen

met imkeren; jaarlijkse imkercyclus
door Erwin Hoebrechts
Werking

van een imkervereniging, KONVIB en FAVV
door De Temmerman Luc

zaterdag 23 maart, 2019
Ziektes

en parasieten, herkennen en behandelen
door Vaes Roeland
Zwermstemming,

zwermen voorkomen, zwermen vangen, afleggers maken

door Vaes Roeland
Lunch Buffet
Honingoogst

en verwerking, regelgeving, afgeleide producten
door Cristaels Dirk
Vragenuurtje

met een ervaren imkerpanel. Imker mentorprogramma
door Stevens Jan & De TemmermanLuc & Lembreght Johan
Het programma van de praktijkseminaries

zaterdag 27 april, 2019
Onderwerp: Eerste kennismaking met een bijenvolk
Door Stevens Jan & De Temmerman Luc & Lembreght Johan

zaterdag 11 mei, 2019
Onderwerp: Nazicht van een bijenvolk
Door Stevens Jan & De Temmerman Luc & Lembreght Johan
Afsluitend : Examen voor diegenen met minimum 80% aanwezigheid bij de lessen
Receptie en drink

Inschrijven kan op www.krainer.be vóór 9 februari 2019.
Gelieve de inschrijvingsprijs voor het seminarie te storten op

rekeningnummer
BE 68 9731 3155 1434
van
De Krainer Bieënvrienden VZW
Rijweg 8
3020 Herent
met vermelding van uw naam en voornaam + "registratie imkerseminarie"
Inschrijvingen zijn maar geldig na ontvangst van de inschrijvingsprijs
(met een maximum van 50 personen).
Bijkomende inlichtingen kan je bekomen op website www.krainer.be
of telefonisch 0476/08.15.33.

