Cursus Bijenteelt 2021
op Biologisch-Dynamische Grondslag

Beste cursist(e),
In 2021 willen wij toch proberen een cursus voor beginners te organiseren. Natuurlijk is op dit moment niet te voorspellen
of dat lukt en zo ja in welke vorm we deze cursus geven kunnen. Voorlopig gaan we uit van de opzet zoals we die
jarenlang gehad hebben. Een mogelijke alternatieve vorm is dat de cursus met behulp van Zoom of Google Meet bij u
komt. Alleen het theoriegedeelte en de praktijk live in kleine groepen of ook de praktijk met behulp van door ons
opgenomen filmpjes via internet. Met deze laatste opzet heb ik ervaring opgedaan. De praktijkcursus in Middenbeemster
hebben we in 2020 m.b.v. films gegeven. Het is natuurlijk niet live maar het bleek een goed alternatief.
De cursus zoals wij die geven in 2021 is qua opzet gelijk aan de cursus van de voorgaande jaren. Lesdagen die beginnen
met theorie in de ochtend en de praktijk aansluitend in de middag.
De afsluitende themadag is geheel gewijd aan vragen die nog open staan.
Voor het opgeven voor de cursus moet u twee dingen doen:
1. Overmaking van het cursusgeld van € 330,- op rekening NL61 INGB 0005943276 t.n.v. A. van den Berg
onder vermelding van "cursus bijenteelt 2021 ".
Vermeld ook de naam van de cursist(e) die de cursus volgt.
2. Tevens dient u zich op te geven bij Albert Muller. albert.bijenraat-d@outlook.com (met vermelding van naam, adres,
telefoonnummer).
We maken een verzendlijst van email adressen en woonplaats zodat cursisten die bij elkaar in de buurt wonen kunnen
carpoolen. Iemand die niet vermeld wil worden op deze lijst moet dat aangeven bij de aanmelding.
Hieronder vindt u de cursus in schema weergegeven.

Praktijkmateriaal in de vorm van een kap wordt door ons verstrekt. Het is niet de bedoeling dat u eigen materiaal in de
vorm van kap, bijenpak, raampjesbeitel of beroker meebrengt. Dit om het overbrengen van ziekten zoveel mogelijk te
voorkomen.
U moet zelf voor brood zorgen. Koffie, thee en soep worden verstrekt. Ik hoop dat we een goede cursus met elkaar zullen
beleven.
Tijdens de theorie ochtenden komen een tweetal facetten aan de orde:
A
B

De antroposofische achtergronden omtrent de bij, de bijenhouderij, de plaats van de bij in het landbouwbedrijf en
haar betekenis voor de mens en de aarde.
De theorie van het bijenhouden.

Docenten: Theo Georgiades, Joram Goth, Wim van Grasstek, Rinske Kreukniet, Angelique de Meyer, Albert Muller, Jan
Saal, Jan Weijsenfeld
De praktijk- en demonstratielessen vinden plaats in de bijenstal van Wim van Grasstek.
Theorie locatie: In het gebouw van de IJsclub van Renkum. Dit is vlakbij de praktijk.
Praktijk Locatie: O.N.O. Deze afkorting staat voor Oranje Nassau Oord en ligt aan de Kortenburg tussen Wageningen
en Renkum
*Vanaf Utrecht:
Afslag Ede-Wageningen, richting Wageningen, daarna richting Renkum.
In Renkum bij 1e stoplicht linksaf, daarna 1e weg links (Nieuwe weg) onderaan de Nieuwe weg recht oversteken richting
O.N.O , einde weg rechts af ( voor de leeuwen standbeelden) en doorrijden tot aan parkeerplaats.
*Vanaf de A50:
Afslag Renkum, doorrijden tot 2e stoplicht, rechtsaf weg volgen, daarna 1e weg links (Nieuwe weg) onderaan de Nieuwe
weg recht oversteken richting O.N.O , einde weg rechts af ( voor de leeuwen standbeelden) en doorrijden tot aan
parkeerplaats.
*Mensen die gebruik maken van een routeplanner moeten intypen: Kortenburg 4, Renkum. Dit is het huis tegenover de
ingang van de bijenstal.

Telefoon Albert Muller 06 55884435
Omdat ik nog niet van iedere docent de informatie heb, kan het zijn dat in de volgorde van de theorielessen geschoven
wordt.
Met vriendelijke groet,
Mede namens de docenten
Albert Muller
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Kennismaking
Anthroposofie en
de BD-landbouw
(JW)

Anthroposofie en het
bijenhouden
(JS)

De koe, de bij en de
regenworm
(JW)

Gedrag werkbij en
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(AdM)

Jaarritmen, Dierenriem
en planeet invloeden
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Ontwikkeling en
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