
Zet de Blekersvaartweg in bloei!

Helpt u mee?



Samen zetten we de 
Blekersvaartweg in bloei!

Een groep betrokken bewoners van de Blekersvaartweg zet zich 
in om de grasbermen langs de waterkant om te toveren tot een 
kleurrijke bloemenzee. Zo willen we Heemstede nog een stukje 
mooier maken. En wat nog veel belangrijker is: hiermee zorgen 
we voor meer voedsel voor bijen en vlinders.  Dat is hard nodig, 
want deze insecten worden ernstig bedreigd. 

Op zaterdag 18 april 2020 zullen we gezamenlijk de bermen 
gaan inzaaien. We willen hier een echt feestje van maken. 
Bloemen en bijen verbinden de buurt! 
Ons initiatief wordt van harte ondersteund door de Gemeente 
Heemstede en de Stichting Bijenvrienden. 



Wat kunt u doen als bedrijf?
Kwalitatief biologisch bloemenzaad kost geld. De gemeente 
Heemstede en Stichting Bijenvrienden  participeren graag in dit 
project. Daarnaast zijn wij op zoek naar sponsors die ons kunnen 
helpen de  Blekersvaartweg in bloei te zetten. Elke bijdrage is zeer 
welkom! Wilt u sponsor worden of meer weten, stuur dan een 
mail naar blekersvaartweg@heemstede.nl onder vermelding van 
‘Sponsoring’.   We nemen dan direct contact met u op.

Wat kunt u doen als bewoner?
Helpende handen om te zaaien op zaterdag 18 april zijn van 
harte welkom! Daarnaast kunt u zo nu en dan helpen met 
het onderhoud. Groene vingers heeft u hier niet voor nodig. 
Enthousiasme en inzet wel! Wilt u meehelpen?  Stuur dan 
uw gegevens naar: blekersvaartweg@heemstede.nl onder 
vermelding van ‘Helpende handen’. We zullen u dan op de 
hoogte houden van dit project.



Voor in de agenda: 
Zaterdag 18 april zetten we de Blekersvaartweg samen in bloei!

Hou ook de lokale media zoals De Heemsteder in de gaten.

Untitled-2   1 05-08-19   16:29Untitled-2   1 05-08-19   16:29

Untitled-2   1 05-08-19   16:29

Ons initiatief wordt mede ondersteund door Gemeente Heemstede en de Stichting Bijenvrienden. 
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