Basiscursus - Jaar
Al heel lang houden mensen bijen om de heerlijke
honing die deze insecten
maken te kunnen oogsten.
Mensen die bijen verzorgen worden imkers genoemd. Deze basiscursus
is bedoeld voor mensen die
graag veel meer willen weten
over hoe honingbijen leven.
Niet alleen van papier, maar
ook in het echt.
Wat ga je in deze basiscursus allemaal zien,
horen, voelen, ruiken, proeven en leren!
Wat bijen allemaal nodig hebben om te kunnen (over)leven? Welke planten en bomen zijn belangrijk
voor de (honing)bijen?
Dit alles en veel meer wordt
uitgebreid uitgelegd en verdeeld over 26 dagen, 8 theoriedelen en 18
praktijkdelen. Van februari tot december.
Online theorie en doordeweeks het praktijkdeel van 17:00 uur tot ± 19:00 uur.
Er is plek voor maximaal 10 personen per
cursus. Dus wees er
snel bij!
De prijs is € 495,00.
(2022)

Basis - Theorie online
Je hebt geen leraar in de
buurt of de lessen zijn op een
tijdstip dat jij niet kan.

Basis - Praktijk online

Nu is de mogelijkheid om de
theorie van de basiscursus
goed tot je te nemen.

Nu is de mogelijkheid om de praktijk van de basiscursus te volgen
vanachter je eigen computer. Het
is natuurlijk handig als je de praktijklessen oefent bij je eigen bijenvolk of dit mag doen bij een imker
in je beurt, maar dat hoeft niet.

9 delen als pdf en in wav,
meer dan 80 hoofdstukken,
270tal foto’s, 50tallen video’s
om je alles te leren wat je als
beginnende imker moet weten.

20+ praktijkdelen, je leert door
middel van (ingesproken) tekst,
foto’s en ik leg alles meerdere keren uit d.m.v. video’s. Inclusief
een praktijkhandboek.

Een jaar lang toegang, zodat je alles meerdere keren kan doornemen, als dat nodig is.
Wie je ook bent? Waar dan ook ter wereld!

Je ziet diverse volken van verschillende
grootte en op verschillende plekken. Bij elk
leg ik uit wat je ziet en wat nu de juiste handeling is.

De prijs is € 150,00. (2022)

Basis - 7x praktijk intensief
Volg in 7 lessen de bijen door het jaar heen.
Als extra aanvulling voor de
online praktijklessen.
Van mei tot en met augustus.
Zodat je alle onderdelen meekrijgt.
O.a. Hoe maak ik een broedaflegger? En waarom is dat
nodig? Wanneer is de honing
rijp voor de oogst. Wat is een
bijenuitlaat? En meer!
De prijs is € 175,00. (2022)

Want we hebben het bijenjaar wel ingedeeld, maar je moet ook naar volksgrootte,
omgeving (is er voer?), temperatuur en
weer kijken. Zo leer je alles wat je
als beginnende imker moet weten.
Larve, Stuifmeel en Eitje

De prijs is € 300,00.
(2022)

Basis - Mede maken
Leer de gouden goden drank maken in 5
uitgebreide lessen. Zowel in Zoetermeer
of online te volgen.

Imkerij
“De Honingpot”

Cursussen
2022

Maar wat is mede nu eigenlijk, is het wijn? Nee,
want wijn wordt gemaakt
van vruchten. Bier is het
ook niet, want er komt
geen korreltje graan aan
te pas. Is het ouder dan
de weg naar Rome? Jazeker, lang voordat die weg werd geopend
stond mede al op de adellijke tafel.

Kennismaking

Basis-jaar

of Basis-7 dagdelen intensief

De prijs is € 165,00. (2022)
Dit is inclusief theorieboek online, excl. alle benodigdheden zoals: honing, gistvaten, hevelslangen,
gist, flessen, etc. Minimale leeftijd is 18 jaar. Minimaal 4 personen, maximaal 10 personen.

Diverse workshops
Leer diverse (huid)producten maken met
producten uit het bijenvolk. Zowel in Zoetermeer of online te volgen.
Of het nu een “simpele” lippenbalsem is,
een zalf, desinfecterende handcrème of
een bijenwasdoek om je lunch in te doen.
Samen met andere natuurlijke producten
zoals maceraten, basisoliën en etherische
oliën kan je de lekkerste producten maken
voor jouw huid, maar ook leuk als cadeau.
De prijs vanaf € 35,00. (2022)

Geniet van het leven!

Imkeres Susanne Ramselaar
Standplaatsen:
- “Crosspring”
- “De Draeck”

Tichelberg 14
2716 LL Zoetermeer
Telefoon: (079) 361 51 64
info@dehoningpot.info
www.dehoningpot.info
Hier is de online shop te vinden,
waaronder natuurlijk honing, mede en
bijenwas, maar ook leuke T-shirts!

Basis-theorie-online

Basis-mede maken

Basis-praktijk-online

Diversen
workshops
Bijenproducten

Ook honingbijen
wonen in een huis!

