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Bijenworkshops en Imkertraining
De leeuw is de koning van het dierenrijk. De vorst van het Animal Kingdom. Bijen
zijn de grootste arbeidskracht van het dieren- en plantenrijk. Ons kleinste huisdier.
“Waar een appel wordt gegeten heeft een bij gezeten.”
De bij is niet alleen arbeider, maar óók architect, tovenaar en producent van super
foods honing, stuifmeel en koninginnengelei. Duizenden jaren geleden
verzamelden imkers honing en was, ofwel suikers en licht. Boeren ontdekten dat
zonder bijen de boom geen vrucht zou dragen, aldus het spreekwoord.
Bees for Life in actie tegen bijensterfte!
Bijensterfte is van alle tijden, maar nooit op zo’n grote schaal als nu. En dus komen
we in actie. Bees for Life heeft grote ambitie! Imkers, boeren, bedrijven en vrijwilligers zetten overal kasten neer, verzorgen volken en zaaien planten met stuifmeel
en nectar op ieder beschikbaar terrein.

Help ook mee!
Kom samen met ons
in actie tegen bijensterfte. Volg onze
bijenworkshop of
imkertraining!

www.deguldenraat.nl

www.bijen-en-bedrijf.nl

Bijenworkshops en Imkertraining
Bijenworkshops zijn er voor diegenen die géén imker willen worden, maar zich
wél willen inzetten voor Bees for Life. Imkertrainingen zorgen voor kennis en
vakmanschap.
Workshops
De workshops bieden een eerste kennismaking met de bijenwereld. We houden
vier aanstekelijke bijeenkomsten waarin we vertellen over bijzonderheden. Hoe is
het volk georganiseerd, hoe vertellen ze aan elkaar waar welke bloemen bloeien,
waarom zijn deze natuurwerkers zo belangrijk en waardoor hebbben ze het zo
moeilijk? Je trekt een imkerjack aan en gaat in de kasten kijken. Je leert over de
compexiteit en genialiteit van dit wonder der evolutie en je ontwerpt een eigen
bijentuin voor thuis of in de buurt.
Imkertrainingen
In deze cursus leer je de bijen goed kennen. Er gaat een wereld van wonderen voor
je open. Als imker in de dop krijg je kennis van de dynamiek van het volk door het
jaar heen en leer je hoe de populatie te verzorgen. De volleerde imker versterkt de
vitaliteit en de weerbaarheid van de volken. Duizenden nieuwe imkers zijn
dringend nodig. Jij bent daar een van!?
Op het landgoed Welgelegen in Groenekan en tuinderij Amelis’Hof in Bunnik
geven Sonne Copijn, imker en landbouweconoom, en Marius Woensdregt, imker
en fysiotherapeut, Bijenworkshops en Imkercursussen. Op bedrijfslocaties worden
bijenkasten geplaatst. Medewerkers leren over het bijenbedrijf in Bee High Tea’s,
workshops en imkercursussen.
WE STAAN OP VOOR BESTUIVING, VOOR ZADEN EN VOOR
VOEDSEL VOOR MENS EN DIER. DE UITDAGING IS SNEL ZORGEN VOOR
VOLDOENDE VOEDSEL ZODAT BIJEN KUNNEN OVERLEVEN!
Volg ons op
Prijzen,
facebook.com/BloemenvoorBijen
data en
inschrijven?
Ga naar: www.deguldenraat.nl

www.bijen-en-bedrijf.nl

