Ook honingbijen wonen in een huis!
Al heel lang houden mensen bijen om de heerlijke
honing die deze insecten
maken te kunnen oogsten.
Mensen die
bijen verzorgen worden imkers genoemd. Vroeger werden imkers meestal opgeleid
door hun vader. Nu gebeurt dat op speciale
cursussen. Om imker te worden moet je dus
weer naar school.
Deze kennismakingscursus is bedoeld voor
mensen die graag meer willen
weten over hoe honingbijen
leven. Niet alleen van papier,
maar ook in het echt.
Wat ga je in deze kennismakingscursus allemaal zien, horen, voelen,
ruiken, proeven en leren!

350 soorten
wilde
bijen.
Ook wel solitaire bijen genoemd. Wat
zijn dat voor
bijen?
Wat bijen allemaal nodig hebben om te kunnen (over)
leven. Hoe oud worden bijen?
Hoeveel bijen gaan er in een bijenkast en
wie doet dan wat?
Kun je het verschil zien tussen de koningin,
een werkster en
een dar?
Wat is een dar?
Leeft er ook een koning in de kast?

Je gaat het verschil
leren kennen tussen
een wesp, een hommel en bijen.

Hoe komt het dat de
ene bij een werkster
wordt, de andere
weer een dar en
een andere een koningin?

Daarnaast bestaan er
naast honingbijen wel

Wordt er rook gebruikt in de kast en zo ja,
waarom?

Waarom is het zo belangrijk dat bijen planten en bomen bestuiven?
De meeste mensen vinden honing lekker,
maar is het ook nog ergens goed voor?
Enzovoort, enzovoort!
Dit alles wordt uitgebreid uitgelegd en verdeeld over 2 dagdelen, een theoriedeel en
een praktijkdeel van elk ongeveer 2 uur. Er
zijn verschillende mogelijkheden voor doordeweeks van en in het weekend, op 1 dag.
Kijk op www.dehoningpot.info voor data
en tijden.
De kennismakingscursussen
Zoetermeer gegeven.

worden

in

Er wordt voor beschermende kleding gezorgd.
Kinderen van 10 jaar en ouder ook
welkom. Dus wees er snel bij!
Voor de prijs hoef je het niet te laten, die is € 45,00.

Larve, Stuifmeel en Eitje

Er zijn veel verschillende mogelijkheden voor de kennismakingscursus in Zoetermeer . Kijk op de
website www.dehoningpot.info
voor de data en de tijden.

Kennismakingscursus
Bijenhouden

Voor aanmelden of meer informatie doe je het volgende:
- Je gaat naar onze
website en ga naar de
agenda en cursussen.
Hier is meer informatie
en een aanmeldlink te
vinden.
- Of je e-mailt ons.
- Of je belt ons.

Imkeres Susanne Ramselaar
Imkerij “De Honingpot”
Standplaatsen:

Imkerij
“De Honingpot”

- “Levenslust” volkstuin
- Activisie “De Dijk”
- “De Natuurtuin”

Maansteen 11
2719 SP Zoetermeer

Geniet van het leven!

Telefoon: (079) 361 51 64
info@dehoningpot.info
www.dehoningpot.info
Webwinkel: winkel.dehoningpot.info

Ook honingbijen
wonen in een huis!
Imkeres
Susanne Ramselaar

