Bollen planten met IVN en Bijenhoudersverening
Op dinsdagmiddag 11 december staan op het grasveld bij het gemeentehuis 2 kraampjes verbonden
door een IVN-vlag. Naast het beeld van <De zaaier> zijn op 6 plaatsen de graszoden weggehaald.
In elk perk staat een bord met een nummer. Een geluidsinstallatie staat klaar.
Wat gaat hier gebeuren?

Om 1 uur komen de 25 leerlingen van groep 5/6 van De Lettertuin aanlopen en worden hartelijk
welkom geheten. Rob Plomp vertelt namens de bijenhouders vereniging Veluwezoom Ede over het
belang van bijen. Vervolgens is het IVN aan de beurt. Remieke Niermeyer geeft uitleg over wilde
bijen en hoe we in actie kunnen komen.

Daarna legt ze uit hoe de bloembollen moeten worden geplant.
Elk kind krijgt een zakje met ongeveer 30 biologische bloembollen van 4 verschillende soorten die
geschikt zijn voor bijen: krokus, blauwe druif en gele en lila wilde tulpen.

Het toedekken met graszoden is een heel gepuzzel.

Het planten is klaar.
Iedereen gaat naar de plek waar een doek over een bord hangt.
Na een toespraakje onthult wethouder mevrouw Vreugdenhil het bord < Ede ZOEMT> .
De wethouder informeert naar de leerlingen met de zwartste handen. Bij het poten en plaggen
leggen kregen de kinderen bewust geen handschoenen. Zo konden ze de grond goed voelen.

De duimen gaan omhoog.
De leerlingen hebben het lied <Red de bij> van Kinderen voor kinderen ingestudeerd en zingen en
dansen met muzikale begeleidng. Ook wethouder mevrouw Vreugdenhil swingt mee

Voor alle aanwezigen is er tenslotte wat te drinken: warme chocolademelk en water met verse
vruchten, zelfs aardbeien.
De leerlingen gaan terug naar school met voor elk een bouwpakketje om zelf een kaars te rollen van
bijenwas, een kleurplaat en een bijenposter. De leerkracht krijgt bollen mee om bij de school te
planten.
Het bord blijft niet op deze plek staan, maar krijgt later een definitieve plek. Er zijn er 2 die elk een
prominente plaats zullen krijgen.
Het was een gezellige middag. Samen lekker bezig geweest met de natuur. Nu maar afwachten tot
alles gaat bloeien. Laat de bijen maar komen.
We hopen dat er in het voorjaar ook nog een treffen van leerlingen en “bolletjes” komt.
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