
 

PERSNOTA 
Cursus bijenteelt : Starten met bijen 

  

 

 
 
 
 
 
 

 

De laatste jaren komen de bijen meer en meer in de belangstelling. Het bijenbestand slinkt 

immers gestadig wegens ziekten en een tekort aan bloeiende planten. Geen bijen, geen 

bestuiving, geen zaadvorming, geen nieuwe planten, geen vruchten, … Het probleem is 

wereldwijd. We kunnen onze leefomgeving een stukje bijenvriendelijker maken door bomen, 

struiken en gewassen aan te planten en bloemen te zaaien die het nodige voedsel voor de 

bijen en andere nectar- en stuifmeelminnende insecten leveren.                                       

Maar er is ook een noodzaak aan imkers, mensen die zich verbonden voelen met de natuur 

en zich bekommeren om het lot van de bijen. 

Om aan die behoefte tegemoet te komen en om deze passie rond dit verbazingwekkende 

stukje natuur uit te dragen, organiseert De Kasteelbie gratis een cursus bijenteelt voor 

beginnende imkers en mensen met een hart voor de natuur,die iets meer willen weten over 

onze gevleugelde vrienden: Bijen, hoe begin ik eraan ? Welke producten zijn afkomstig van 

deze gevleugelde vrienden, wat is hun heilzame kracht en hoe kunnen we ze toepassen? De 

onafscheidelijke samenhang tussen planten, bloemen en bijen. 

Deze prakijkgerichte cursus start op zaterdag 20 februari met het belang van de honingbij 

voor onze leefwereld en behandelt verder telkens de werkzaamheden doorheen het 

bijenjaar. Dit alles in een ontspannende en gemoedelijke sfeer met tijd voor ontmoeting en 

waarbij het uitwisselen van ervaringen met ervaren imkers al een reden is om aanwezig te 

zijn. Beetje bij beetje dring je door in de wondere wereld van de bij, gesteund door eigen 

ervaring en praktijk, contacten met andere imkers en gebouwd op een grondige kennis van 

het leven van de honingbij. Een unieke kans om te starten met bijen. 

 
Locatie  
 
lokaal van De Kasteelbie 
Meulebekestraat  38 
8770 Ingelmunster 

Ingang en parking : De Regenboog, Jan Breydelstraat  47a 
 
Info en inschrijving 
 
Dieter Vandekerckhove  051 320137  lampetten4@skynet.be 

 


