Nieuwsbrief augustus 2019
Bollen parade, workshops, hommelinventarisatie, agenda
en GivingTuesdayNL

Het Bijen Educatie Centrum is dit voorjaar gestart:
Vanaf nu zijn er regelmatig activiteiten op deze locatie. Hieronder geven we
een aantal voorbeelden. Kijk voor ons totale programma aanbod in onze agenda.

Bollenparade:

1

Op 28 september staan van 11.00-15.00 uur de bloembollen centraal.
Bloembollen zorgen voor de vroegst bloeiende bloemen en zijn daarom één van
de eerste voedselbronnen voor bijen in het voorjaar en dus heel belangrijk.
Daarnaast is het belangrijk dat de bloembollen gifvrij zijn opgekweekt anders
‘voer’ je de bijen giftig stuifmeel!
Slechts een klein deel van de bloembollen is gifvrij gekweekt. De Bijenstichting
verkoopt al enkele jaren gifvrije bloembollen van Nederlandse kwekers die
geschikt zijn voor bijen en hommels.
Dit zijn verwilderingssoorten waar je meerdere jaren plezier van hebt.
Op deze dag kun je bloembollen besteld via de webshop, afhalen en je
kunt bloembollen kopen in onze kraam.
LET OP: de voorraad is beperkt, wil je niet misgrijpen dan raden we aan
om de bloembollen reeds nu te bestellen via onze webshop. Betalen kan
bij afhalen met pinpas. Of u laat de bollen aan huis bezorgen met DHL.
In onze kraam kun je ook informatie krijgen over bloembollen, geschikt voor
bijen en hommels en u kunt een kijkje nemen in onze demonstratietuin. Op deze
dag gaan we tezamen met onze buren bloembollen planten in de
demonstratietuin.

Workshops:
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Vanaf nu is er ook de mogelijkheid om je in te schrijven voor diverse workshops
die van start gaan in ons educatiecentrum.

Bee-kind: In deze workshop leer je hoe je jouw tuin bij-vriendelijker maakt door
meer voedsel en nestelgelegenheid aan te bieden.Wilt u meer leren over
nestelgelegenheid voor bijen en met een zelfgemaakt bijenhotel naar huis
gaan? Schrijf u dan in voor de workshop ‘Bee-kind’. van 14 september a.s.

Bent u nieuwsgierig welke bijensoorten er in uw tuin vliegen? In onze
dagworkshop ‘Bee-watch’ op 2 mei leren we u de beginselen van het
herkennen van bijen.

Als trouwe lezer van deze nieuwsbrief bieden wij u nu 10% introductiekorting
aan op deze workshops. We werken met kleine groepjes dus boek snel want
vol=vol. Bij het boeken van de workshop vult u de kortingscode
'trouwelezer2019' in tijdens het bestelproces.

Let op: heeft u een VIP-jaarlidmaatschap? Dan kunt u jaarlijks één workshop
gratis volgen. Meld u zich daarvoor per e-mail aan bij info@bijenstichting.nl

Kijk voor nog meer workshops in onze agenda.
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Hommelinventarisatie:
De Bijenstichting is gestart met het inventariseren van hommels op een
heideveld en een bloemrijk grasland binnen landgoed De Kieftskamp om meer
zicht te krijgen op welke soorten er voorkomen.

Daarnaast gaan we binnen de gemeente Lochem enkele akkerranden
inventariseren op de aanwezigheid van hommels. Dit doen we om uit te zoeken
wat de invloed is van diverse akkerrandbloemen op de aanwezigheid van
hommels. We doen dit in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging
(ANV), de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) en het Instituut voor
Natuurbeschermingseducatie (IVN).

Deze zomer worden enkele vrijwilligers van de Bijenstichting opgeleid tot
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docent hommelherkenning. Het is de bedoeling dat zij weer andere
vrijwilligers gaan opleiden om hommels te herkennen. Heb je interesse om in
de toekomst te leren hoe hommels te herkennen en wil je mee helpen
inventariseren? Schrijf je dan in voor de twee daagse workshops Hommels
herkennen. Deze start 18 april.
Er is grote behoefte aan meer kennis over de verspreiding van hommels. Veel
mensen zijn in de veronderstelling dat het met de hommel goed gaat omdat ze
hommels in hun tuin zien vliegen. Echter, van de van oorsprong 29
hommelsoorten in Nederland zijn er 21 soorten ernstig bedreigd of al
verdwenen. Daarom besteedt de Bijenstichting veel energie aan
hommelprojecten.

Naast de inventarisatie en trainingen willen we ook een 'hommelsnelweg'
creëren in de omgeving Zutphen - Deventer. Voor al deze activiteiten is geld
nodig. Op onze website kunt u alles lezen over ons hommelherstelplan en hoe u
de hommels kunt steunen.

Plan een bij-vriendelijk jaar, ook in 2020
Dit is nog even weg, maar we vertellen je
het alvast:
Dit najaar komt de I Live Green Agenda 2020 uit.
Je krijgt dat 366 dagen lang (schrikkeljaar) groene
informatie aangereikt, leuke weetjes, slimme tips en
handige voordeeltjes. De agenda is reuze leuk voor
een ieder die zich aangetrokken voelt tot een
groener leven en die weet dat er in die richting heel
veel winst te behalen valt.
Bovendien doneren de makers van de Agenda €1,aan de Bijenstichting, en informatie over de bijen
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en hun bloemen komt ook in de agenda aan bod.

In de I Live Green Agenda vind je behalve een praktische weekplanner:

-relevante, inspirerende artikelen over groene keuzes
-elke week een suggestie, recept of specifieke informatie over tuinieren &
landbouw, voeding & gezondheid, bewust & duurzaam leven, mindfulness &
ontspannen en groene uitjes
-voordeelcoupons met leuke kortingen op groene producten/diensten
De agenda kost €16,95, waarvan €1,- naar de Bijenstichting gaat.

Zin in deze agenda? Leuk cadeautje voor de feestdagen?
Bestel jouw agenda alvast via onze webshop. Dan steun je ons dubbel, want ook de
'winst' komt ten goede aan de Bijenstichting.

3 december 2019 #GivingTuesdayNL:
De Bijenstichting doet mee. Safe the date. In onze volgende nieuwsbrief meer
informatie hoe u kunt helpen!

Steun het centrum:
Het ontwikkelen van een educatiecentrum brengt veel extra kosten met zich
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mee. Een extra gift waarderen we daarom enorm.
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