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Winter, bijen in rust maar genoeg te doen
Lees online

BIJENLINT ALGEMENE NIEUWSBRIEF

BESTE BIJENLIEFHEBBER
De bijen zijn in rust. We hopen dat er na deze winter weinig sterfte onder de honingbijen zal zijn geweest en dat
in het vroege voorjaar weer veel wilde bijen tevoorschijn komen uit hun winterrustplaats.
Wist u dat al in februari de eerste aardhommelkoninginnen weer tevoorschijn komen? Wist u dat niet, lees dan
eens onze gratis maandelijkse bijenportretten.
Qua nieuws over bijen en insecten is het de afgelopen tijd bepaald niet rustig geweest. Een Duits onderzoek,
waaruit bleek dat in de afgelopen jaren op veel plekken het aantal insecten met 75% is gedaald, leidde tot veel
emotie en reacties. Zo werd in enkele dagen tijd de petitie Code Rood, Stop afname biodiversiteit door veel
mensen getekend en met de nodige publiciteit aan de nieuwe minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, Carla Schouten, overhandigd.
Insecten - en zeker bijen - zijn enorm belangrijk voor de biodiversiteit. Doordat ze planten bestuiven vormen deze
zaad waardoor die planten kunnen blijven bestaan. Juist daarom zet de Bijenstichting zich al jaren in voor
de honingbijen en wilde bijen!

DE BIJENSTICHTING WIL GROEIEN.
De Bijenstichting bestaat inmiddels 7 jaar en heeft de wens te gaan groeien.
U zult denken: Waarom? We hebben inderdaad (zonder onszelf op de borst te willen kloppen) al veel bereikt.
Terwijl in 2009 haast niemand wist dat bijen werden bedreigd en er een grote honingbijsterfte was, is er nu veel
belangstelling voor bijen en zetten veel mensen en organisaties zich in voor bijen en andere insecten. En zijn nu
verschillende toepassingen van de voor bijen zo gevaarlijke bestrijdingsmiddelen verboden.
Desondanks blijft de Bijenstichting uniek in het via juridische weg procederen tegen deze voor bijen zo giftige
bestrijdingsmiddelen.
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Maar ons hoofddoel: een gifvrij milieu voor bijen waarin voldoende voedsel en nestelgelegenheid is,
hebben we nog lang niet bereikt. We hebben een aantal nieuwe ideeën die we in 2018 willen gaan uitvoeren,
die ons helpen ons doel te bereiken. Op dit moment verklappen we nog niets maar wij beloven dat wij u, als
trouwe aanhanger, als eerste daarover zullen informeren.
Om deze ideeën te kunnen uitvoeren is een groei van onze achterban, donateurs en inkomsten noodzakelijk.
Daarom vragen we uw hulp en steun. Dat kan op diverse manieren:
• Middels een extra gift.
• Door een inkoop in onze webshop te doen.
• Ons onder de aandacht te brengen bij familie, vrienden, collega’s of werkgever zodat zij een gift doen, donateur
worden, een product in onze webshop kopen of een sponsoractie starten.
Om u daarbij een handje te helpen bieden wij eenmalig een exemplaar van ons digitale
bijenmagazine Beezzz aan. Dit magazine sturen wij normaal toe aan onze donateurs, en
oudere exemplaren zijn in onze webshop te koop. Via deze download kunt u de editie
van voorjaar 2016 lezen en verspreiden in uw omgeving. U kunt ook deze nieuwsbrief
doorsturen. Alvast dank voor uw steun!

WEBSHOP
In onze webshop vindt u leuke producten voor uzelf, of om als cadeautje te geven voor bijvoorbeeld de
feestdagen. Voorbeelden zijn:

Verjaardagskalender (€ 11,50). Deze handige verjaardagskalender is op A4-formaat met
ophangoog. Op elke bladzijde een prachtige bijenfoto met elke maand een andere
bijensoort. Bestel

Kerstkaarten: Set van 10 stuks inclusief envelop. Binnenzijde is blanco zodat u uw
persoonlijke boodschap kunt toevoegen. Slechts € 4,-. Bestel

Kaarten 'Gefeliciteerd': Set van 10 ansichtkaarten, de achterzijde is voor adressering
zodat deze zonder envelop kunnen worden verstuurd. Slechts € 4,-. Bestel

LET OP: Vanwege de vakantie van onze vrijwilliger die de webshop beheert is de webshop gesloten
vanaf 26 november t/m 23 december. Als u voor 23 november bestelt dan ontvangt u onmiddellijk uw
bestelling. Plaatst u later een bestelling dan worden deze vanaf 23 december verzonden.
Wilt u zeker weten dat u uw bestelling voor de feestdagen in huis heeft? Bestel dus vóór 23 november!
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U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u geinteresseerd bent in de activiteiten van het Bijenlint
Wilt u donateur worden? KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE

WWW.BIJENLINT.NL
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