
De werkgroep bio-dynamisch imkeren Vlaanderen organiseert in 

samenwerking met Landwijzer: 

EEN CURSUS BIO-DYNAMISCH IMKEREN  

Vanaf februari 2018 organiseren wij onze zevende cursus bio-dynamisch imkeren. De cursus 

is zowel voor beginnende als voor meer ervaren imkers de moeite waard. De cursus wordt 

gegeven door  Albert Muller, het boegbeeld in het bio-dynamisch imkeren in Nederland, en 

door Lutgart Teuwen en Roger Wynants, die de opleiding tot meester-imker volgden.  Het 

accent van de cursus ligt op het wezen van de bij. Honingoogst is dan ook niet het primaire 

doel, bij-vriendelijk imkeren wel. De cursus is bedoeld voor mensen die overwegen om bijen 

te houden op een manier die past bij het wezen van de bij. Meer informatie over onze 

werkwijze:  www.bdimkers.be .  

De cursus wordt steeds op een zaterdag gegeven en bestaat uit 10 dagen, waarvan 4 halve 

praktijkdagen. Naar keuze voor- of namiddag. Er is ook op een vrijdag een avondvoordracht. 

Na de cursus ben je in staat om een bijenvolk te begeleiden.  

Alle aspecten en handelingen van het bijenhouden komen dus aan bod , zoals :   
waarnemen aan het vlieggat - ontwikkeling van het bijenvolk - groei, voortplanting, zwermen 
- kenmerken van het bijenvolk -  gedrag -  drachtplanten – bijenziekten - het inwinteren – 
gebruik van bijenprodukten (honing slingeren, kaarsen en propoliszalf maken, enz.). 

 
De plaats en data zijn :  
Theorie dagen: Centrum Molenmoes, Klein Vlasselaar 14, 3111  Wezemaal 

24 februari, 3 maart, 21 april, 13 oktober, 10 november en 15 december 
start cursus 10u, einde 16u. 

Praktijk halve dagen :  “Het Open Veld”, Abdijstraat, Heverlee  (Leuven) 
   5 mei, 2 juni, 23 juni en 8 september 

voormiddag: start cursus 10u30, einde 13u30. 
   namiddag    : start cursus 14u, einde 17u. 
Voordracht: Centrum Molenmoes, Klein Vlasselaar  14, 3111  Wezemaal  

           30 november, start 20u, einde 22u 
 
Informatie en aanmeldingen (vóór 1/02/2018) liefst via e-mail :  
vlaamse-bd-imkers@hotmail.be 
Geen e-mail ? Bel dan naar Dirk Cools:   GSM: 0474 077 621 
                                                 Lutgart Teuwen :  GSM: 0474 603 803 
 
De cursus gaat door bij minstens 15 inschrijvingen en kost  € 250. Tweede persoon uit een 
zelfde gezin kan deelnemen aan halve prijs. 
Rekening Vlaamse BD Imkerwerkgroep:     BE69 5230 8042 3078        
Met vermelding  : Bio-dynamische imkercursus 2018, naam en emailadres. 
Na inschrijving ontvangt u een uitgebreid programma.  
 
‘s Middags staat de soep klaar, koffie en thee verkrijgbaar, lunchpakket meebrengen. 
U bent ingeschreven na storting van minstens € 150. Het resterend bedrag stort u vóór de 
aanvang van de cursus (over betalingsmodaliteiten kan gepraat worden). 

http://www.bdimkers.be/
mailto:vlaamse-bd-imkers@hotmail.be

