Zomer, volop zoemende bijen en bijennieuws

Open tuinendagen 12 juli en 9 augustus Bijen Educatie centrum Vorden
Op zondag 12 juli en 9 augustus van 12 - 16 uur is de 6000 m2 grote demonstratietuin
geopend.
Wel eens een koekoekshommel of de Klokjesbij gezien?
In deze tuin komen vele soorten wilde bijen voor. Deze soorten zijn minder bekend dan de
honingbij maar net zo belangrijk voor de bestuiving van (wilde) planten.
Naast de prachtige vaste plantenborders en bloemenweides vol met bij-vriendelijke bloemen
zijn er bijenhotels, bijenkast en hangkorf te bekijken.
Je kunt er inspiratie opdoen om uw eigen tuin bij-vriendelijk te maken.
Heb je vragen over bijen? In onze informatiestand beantwoorden wij ze. Tevens kun je er
allerlei boeken, zoekkaarten en kweektuintjes kopen.
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Bij mooi weer is het terras geopend waar wij een kopje koffie/thee met wat lekkers serveren.
Een bezoek aan deze tuin is mooi te combineren met een wandeltocht of fietstocht door
Landgoed de Kieftskamp.
Adres: Lindeseweg 2, 7251 NK Vorden
Aanmelding is aanbevolen en kan HIER

Oproep deelnemers Klankbordgroep Bijen Educatiecentrum
Het Bijen Educatiecentrum is voor een nieuw op te richten klankbordgroep op zoek naar
leraren uit het basisonderwijs. Het doel is om tijdens een paar (online) bijeenkomsten te
sparren met elkaar over het ontwikkelen van geschikt lesmateriaal voor kinderen.
Vind je het leuk om mee te denken over de invulling van lesbrieven voor verschillende
groepen in het basisonderwijs? Weet jij hoe we het belang van bijen voor onze
voedselvoorziening op een speelse manier onder de aandacht bij kinderen kunnen brengen?
Mogen wij jouw kennis benutten in een enkele sessie, of heb je andere tips of ideeën? Meld
je dan snel aan bij ons.

Praktische informatie
Heb je interesse? Neem dan contact op met Jaap Molenaar via: info@bijenstichting.nl of bel
naar: 0575 469 832.
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bloembollen pas in het najaar worden gepoot.
Maar wij kijken vooruit en hebben nu al een reservering bij een Nederlandse biologisch teler
geplaatst. We vinden het belangrijk dat er meer biologische bloembollen worden geplant
omdat deze een waardevolle voedselbron zijn voor o.a. hommels in het vroege voorjaar.
Bestel nu je bloembollen met 10% korting tot 15 juli met de kortingscode
vroegevogel2020.
Je kunt meteen betalen of kort voor levering (kies daarvoor tijdens het bestelproces vooruit
betalen) Je weet dan zeker dat je de gewenste bloembollen in september krijgt geleverd.
Dit jaar hebben we ons assortiment uitgebreid met kievitsbloemen en diverse andere sierui
soorten.
Naast de verkoop per soort in verpakking van 10 en 25 stuks en hebben we dit jaar ook leuke
mixpakketten o.a. voor schaduwrijke plekken, natte plekken en pot beplanting. Deze
pakketten zijn voordeliger dan losse verkoop en ook daar geldt de 10% korting tot 15 juli.
Bestel nu de bloembollen en maak volgend voorjaar de bijen en hommels in je tuin blij.
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