
BIJEN

Ruil stenen in 
voor groen! 

TUINTJES

Een zorgeloos minituintje 
tussen de stoeptegels
Een Bijentuintje past al in een kwart m2 van 
je tuinbestrating. Deze leuke actie staat open 
voor alle inwoners van Haaren, Helvoirt en 
Oisterwijk: u kunt al voor € 5,- meedoen. 

Goed voor u, de bijen én ons grondwater
Deze actie wil iets doen tegen de “verste-
ning” van de dorpen door tegels in te ruilen 
voor bloeiende plantjes. Dit is hard nodig 
voor bijen en andere insecten. Tegelijk kan 
zo de regen via dat groen de grond in trek-
ken, zodat we voldoende drinkwater hou-
den in Brabant. Alle beetjes helpen! 
Misschien kunt u nog wat extra’s doen? Bij-
voorbeeld regenwater op te vangen in een 
ton of door de aanleg van een groen dak 
aanleggen. 

Doet u mee? 
Kijk op de achterkant van de flyer 

hoe de actie precies werkt. 



BIJEN

Van 05-10-2019 tot 1 juni 2020 krijgt u € 13,- korting 
op élk van de onderstaande producten:
- een sedummat (in cassette) of kruidentuintje (6 plantjes met zak com-
post): van € 18,- voor € 5,- per stuk (maximaal twee tuintjes). Voorwaar-
de is dat u bij aankoop per tuintje 0,25 - 0,33  m2 tuinverharding inlevert 
bij het tuincentrum; 
- een kunststof of houten regenton naar keuze (prijzen vanaf € 40,-)
- een overloopset van € 18,- voor € 5,- .  

Informatie over aanleg groen dak
Tijdens de actie geven de deelnemende winkeliers informatie en advies 
over de aanleg van een (eenvoudig/klein) sedumdak. 

Looptijd van de actie Bijentuintjes
Zaterdag 5 oktober 2019 tot 1 juni 2020 (zolang er budget is voor de 
kortingen). 

Aansluithulp regenton
Desgewenst kan een specialist uw regenton met overloop komen aanslui-
ten. Flyer ligt bij de verkooppunten.

De volgende bedrijven doen mee aan deze actie. 
Zie websites voor openingstijden.

Groencentrum J. van de Wiel
Oisterwijkseweg 1, 5076 ND Haaren. 
0411 – 621327 l  
https://www.jvdwiel.nl/

Tuincentrum Klerks
Peperstraat 27, Oisterwijk. Tel: 013 – 5284445. 
https://www.tuincentrumklerks.nl/  

N.B. Kortingen worden uitsluitend gegeven aan inwoners van Haaren (5076) , Helvoirt (5268) en Oisterwijk (5061, 5062 en 5063)

Deze actie is een initiatief van (logo Bijenhouders) en wordt financieel mogelijk gemaakt door (logo PBCF)
Coördinatie: Vermeer Duurzame Diensten, 06-22123917, info@vermeerduurzamediensten@gmail.com

Webpagina: 


