
Collectief Duurzaam Lageland

CDL komt tot bloei!

• Meer biodiversiteit in Lageland: Help de bijen! We gaan 
samen aan de slag om de leefomgeving van de wilde 
inheemse bijen in Lageland te verbeteren. Doe mee! Samen 
een middag bijenhotels timmeren en deze daarna in je 
eigen tuin zetten. Wij zorgen voor alle materialen. Na 
afloop krijgt iedereen een zakje inheems bloemenzaad mee 
om bij de kasten te zaaien. Deze activiteit is voor jong en 
oud. oud. 

Wanneer: Zaterdag 29 mei 2021 van 14.30 tot 17.00 uur.

Waar: op de speelweide aan de Hamweg (tegenover 
voormalige basisschool De Spil).

Kosten: gratis voor donateurleden, €10 voor niet leden (als 
je lid wordt, doe je gratis mee).
Aanmelden wordt op prijs gesteld en kan door te mailen 
naar: algemeen.cdl@gmail.com

Komende zomer willen we met elkaar de bijenlinten in 
Lageland verder uitbreiden, door zoveel mogelijk bermen, 
dijkstroken en overige groenhoekjes te  beplanten met 
voor bijen aantrekkelijke bloemmengsels.

Help ook mee en wordt donateurlid van Collectief Help ook mee en wordt donateurlid van Collectief 
Duurzaam Lageland. Een lidmaatschap kost € 10 per jaar. 
Aanmelding kan door te mailen naar: 
algemeen.cdl@gmail.com



Activiteiten 2021

• Zonnebloem challenge: 

“Wie kweekt de hoogste zonnebloem?” 
We strijden in 2 categorieën: kinderen tot 14 jaar en We strijden in 2 categorieën: kinderen tot 14 jaar en 
volwassenen. De zonnebloemzaadjes zitten in het zakje 
toegevoegd aan deze flyer. Als je ze in mei zaait heb je in 
augustus prachtig bloeiende zonnebloemen.

1. Vind een zonnig stukje aarde.
2. Graaf een kuiltje van 1 a 2 centimeter diep.
3. Doe het zaadje erin, aarde erover en geef wat water.

Houd je zonnebloemen in de gaten en geef water indien Houd je zonnebloemen in de gaten en geef water indien 
nodig.   Verwijder ook onkruid dat in de weg staat. Deze 
prachtige bloemen zijn ook nog eens aantrekkelijk voor 
passerende vlinders. SUCCES!

Je kunt meedoen door uiterlijk 31 augustus een foto van je Je kunt meedoen door uiterlijk 31 augustus een foto van je 
zonnebloem te mailen naar algemeen.cdl@gmail.com 
Vermeld hierin je naam, adres en de hoogte van je 
zonnebloem. Winnaars worden in september bekend 
gemaakt.
 

• Bouw je eigen bijenhotel              29 mei 2021
• Aanleggen extra bijenlinten in Lageland• Aanleggen extra bijenlinten in Lageland   zomer 2021
• Realiseren dorps zonnedak          zomer 2021
• Aan de slag met energiebesparing      najaar 2021

Het bestuur van CDL wenst je een 
mooie zomer!

Harm en Ingrid Kuipers, Stef Folmer, Jannes van der Naalt,
Sipke Holtes en Heiko Supprian


