UITNODIGING
In de natuur staan bloemen en planten in verbinding met mensen en dieren. Een bloemenzee met diverse
soorten bloemen draagt bij aan een gezonde leefomgeving voor allerlei bestuivende insecten. Met het
bestoven groente en fruit kunnen wij onze magen iedere dag weer opnieuw rijkelijk vullen. De insecten zorgen
op hun beurt weer voor een rijke voedselomgeving vormen voor (weide)vogels, enz enz.

Van der Meer Grondverzet in Scharnegoutum sponsort Ferwoude een akkerbouwmengsel, om te zaaien langs
het fietspad naar Gaast, vanaf Ferwoude tot het bruggetje over de Djippert. De kleurenpracht wordt een lust
voor het oog voor zowel ons als dorpsbewoners als voor de toeristen die Ferwoude ieder jaar weer in groten
getale op de fiets aandoen. In overleg met Dorpsbelang hebben we toestemming van de gemeente Súdwest
Fryslân en van it Wetterskip. Dus kunnen we jullie van harte uitnodigen om mee te komen helpen zaaien! De
middag zal begeleid worden met muziek en na afloop is er een kleine versnapering, bestoven door de bij.
Insectenhotel,
project samen met de kidsclub

Voor wie?

Jong en oud

Wanneer?

Zaterdag 28 april a.s.

Hoe laat?

13:30 uur tot 14:30 uur

Waar?

Verzamelen op het sportveld aan de Djipwei

Zelf ook zaaien in de tuin? Of zelfs een bloemenweide aanleggen? Hierbij wat tips:
-

-

Zaai een bloemenmengsel of zaai niet het hele zakje in één keer, maar in 3 perioden. Zo krijg je een langere bloeiperiode.
Maak de grond eerst iets los en verwijder alle onkruid nauwkeurig.
Markeer het gebied dat je hebt gezaaid, zodat je precies weet waar je hebt gezaaid.
Denk eraan dat de vogels zaden erg lekker vinden en ze kunnen opeten.
Zaad ontkiemt door een combinatie van zuurstof, vocht en warmte. Vergeet dus niet een broes water te geven (geen straal,
want dan spoelt het zaad weg).

Heel graag tot de 28 e!

Dita Feenstra & Klara Gerrits

