
Ook dit jaar zijn we weer gestart met de eerste module en vanaf 9 november starten we weer 

met de twee jarige opleiding ‘Basiscursus Bijenhouden’. Er zijn nog plaatsen beschikbaar om nu 

direct deel te nemen aan de basiscursus. Tijdens de cursus leer je van alles over bijen: 

• Het leven van de bij gedurende het hele jaar. 

• De taken van werksters, darren en koningin in het bijenvolk.  

• Wat de imker moet weten om zwermen te voorkomen en het volk gezond te houden. 

• Raampjes maken en kunstraat insmelten voor de bijen.  

• Honing slingeren. 

• Was smelten en kaarsen maken van echte bijenwas. 

De cursus wordt afgesloten met een examen en wanneer je hiervoor slaagt ben je imker. 

 

Bijen staan volop in de belangstelling. Dit merken we overal om ons heen. Ook het aantal mensen 

dat de Basiscursus Bijenhouden wil volgen groeit al jaren.  

Ook bij kinderen is er veel belangstelling voor de natuur en meer specifiek ook voor bijen en    

andere insecten. Daarom is Imkervereniging de Heidebloem uit Haaksbergen in 2016 gestart met 

de ´Jeugdopleiding Bijenhouden´ voor kinderen in de leeftijdsgroep van 10 t/m 14 jaar. Inmiddels 

heeft de eerste groep van 9 jeugdimkers het diploma ‘Basiscursus Bijenhouden’ gehaald. 

De Jeugdopleiding Bijenhouden bestaat uit 3 modules: 

• Tijdens de zomer kun je meedoen met de module ‘kennismaken met bijenhouden’. Je kunt dan 

gedurende 4 tot 6 lessen kennismaken met de bijenwereld en het imkeren.  

• Vindt je het leuk dan kun je de ‘Basiscursus Bijenhouden’ volgen. Deze cursus duurt twee jaar. 

Naast theoretische kennis leer je ook hoe je met bijen moet omgaan.  

• Vanaf het derde jaar kun je onder begeleiding in groepsverband verder imkeren. Je leert dan 

nog meer over bijen en je kunt meedoen aan nationale of zelfs internationale jeugdwedstrijden. 
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Jeugdopleiding Bijenhouden 

9 november start ´Basiscursus Bijenhouden´ voor kinderen van 10 tot en met 14 jaar 

Gedurende het eerste en tweede module is de opleiding gratis. De vereniging stelt beschermende 

kleding, gereedschap, bijenkast en bijenvolken ter beschikking.  

De bijeenkomsten zijn om de twee weken op zaterdag van 15:00 tot 17:00 uur bij het IVN aan het  

Dievelaarslaantje waar ook de bijenstal van Imkervereniging de Heidebloem staat.  

Belangstelling?: kom dan zaterdag 9 november om 14:00 uur naar de inloop op bovenstaand 

adres en als je het leuk vindt kun je om15:00 uur meteen meedoen met de eerste les. 

 

Meer weten over imkervereninging de 

Heidebloem: 

www.imkervereniginghaaksbergen.nl 

 

 

Vragen, stuur dan een mail naar:  

info@imkervereniginghaaksbergen.nl  

Of bel:   

Henk Westendorp, tel.: 06 2905 7478  


