Goed bijzig
Draag mee een positieve boodschap uit!
Kom je tijdens een wandeltocht voorbij een
echt bijenparadijs? Vind je dat iemand zeer
creatief is omgesprongen met een kleine
oppervlakte om toch voor de bijtjes te zorgen?
Dat verdient een beloning!
Schrijf een postkaartje om de eigenaars
te laten weten dat ze “goed bijzig” zijn.
Voorbeeldzinnen vind je hier in deze fiche.
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» Weg met de troep
» Bijenquiz
» De bijzaak wordt hoofdzaak
» Creëer een eigen tuin
» Maak een eigen bloemenweide
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Goed bijzig
Voorbeeldzinnen
Hallo lieve buurtbewoner
Samen met mijn vriendjes gingen we op zoek naar de mooiste bijenplekjes. We hielden halt bij jouw
heerlijke bijentuin. Wat een feest is het hier zeg!
Of misschien deze zinnen wel.
We pasten onze bijenbingo toe op je tuin en konden maar liefst X van de 25 foto’s voor een
bijenvriendelijke tuin aanduiden, Proficiat!
Je moestuin/kruidentuin/fruitbomen bevat(ten) lekkernijen voor zowel jezelf als voor de bijtjes.
Dankzij hen kan jij nu meegenieten van al dat lekkers.
Een tuin met zowel kruiden, struiken, bomen als bloemen waaruit de bijtjes het hele jaar door nectar
en stuifmeel kunnen halen, super gedaan! Vooral de ……. vallen bij bijtjes in de smaak door hun hoge
nectarwaarde en/of stuifmeelwaarde.
Je dacht zelfs aan drinkplaatsen! Door zo een grote verscheidenheid in je tuin heeft hij een grote
natuurwaarde gekregen.
We zagen stukjes wilde natuur / holletjes, gaatjes en spleetjes / een plekje zonder bodembedekking:
ideaal voor bijtjes die op huizenjacht zijn. Denk er aan om niet teveel op te ruimen in de herfst zodat
de dieren ook in de winter schuilplaatsjes vinden.
Bedankt voor de bloemetjes in je gazon! Ze zorgen voor zowel voedsel als een doorgang in de grond
zodat bijtjes daar kunnen nestelen.
We zijn je eeuwig dankbaar dat je de tuin gifvrij houdt, zo kunnen bijtjes ons blijven helpen bij de
bestuiving van onze voedselgewassen. Ook alle andere dieren voelen zich nu goed in je tuin: hoera!
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