BIJENSTICHTING
Nieuwsbrief
juni 2015

Beste bijenliefhebber,
In deze nieuwsbrief:

ASN bank steunt 5 jarig jubileum Bijenstichting met
sponsoractie!
Help de bedreigde bij door (bij) te sparen en maak kans op een imkerworkshop

Bijen op zoek naar stuifmeel bevruchten de bloemen van bomen, struiken en planten.
Daaronder zijn veel landbouwgewassen. De bijdrage van bijen aan de economie wereldwijd
loopt zo in de miljarden euro's. Voor de natuur zijn bijen van onschatbare waarde doordat
ze vele soorten wilde planten en bomen bestuiven.
Bijen bedreigd
Bijen hebben het moeilijk. Ze hebben te lijden van een combinatie van parasieten, ziekten
en schadelijke bestrijdingsmiddelen. Veel bijenvolken sterven. Ook met wilde bijen en
hommels gaat het niet goed.
Helpt u mee?
De bijen hebben onze hulp nodig! En u kunt helpen. Als
u
nu
€ 1.000 of meer (bij)stort op uw nieuwe of bestaande
spaar-rekening bij de ASN Bank, doneren wij een
bedrag aan het belangrijke werk van de Bijenstichting.
Wij willen minimaal € 25.000 bijdragen. Helpt u mee?

Lees meer
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Bron: NOS
Veel partijen zijn ook nog steeds bezorgd over neonicotinoïden.
Deze stoffen, die in gewasbestrijdingsmiddelen zitten, worden
verantwoordelijk gehouden voor de massale sterfte onder
honingbijen en andere nuttige insecten.
Op dit moment geldt een tweejarig verbod van de Europese Unie,
maar dat loopt dit jaar af. De EU liet daarom onderzoek uitvoeren

om te bepalen hoe het verder moet met de neonicotinoïden. Het onderzoek wees uit dat ze
niet alleen schadelijk zijn voor de honingbij, maar ook voor grote groepen andere insecten.
Lees meer

Het ELFSTEDEN BIJENLINT FRYSLAN viel twee keer in de
prijzen
In vervolg op de nominatie
BIJENLINT FRYSLAN voor de

van

het ELFSTEDEN

Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015 is hier de
uitkomst van de wedstrijd, die bekend werd gemaakt op
21 mei bij het Nationaal Groenfonds in Hoevelaken:
Het ELFSTEDEN BIJENLINT FRYSLAN viel twee keer in de
prijzen:
De derde prijs van de Nationaal Groenfonds Natuurprijs 2015 en de Aanmoedigingsprijs
van 2.500,00 euro! Lees meer

Tot slot: veel leesplezier .

Namens het bestuur van de Bijenstichting, Jaap Molenaar, voorzitter

Volg ons via: Twitter of Facebook

Voor vragen: mail ons

