
INZENDINGEN
BEE 

FRIENDLY

wedstrijd PCOB 



Het begon met een paasgroet die elk van onze leden 
kreeg toegestuurd met achterop een zakje bijen-
vriendelijke zaadjes. 
Daarbij het verzoek die te zaaien en…….. als het wat 
werd daar een foto van te nemen en die op te sturen/ 
door te mailen.
De inzendingen stroomden niet binnen, maar een paar 
van onze leden gaven er gehoor aan en….maken 
dus kans op een prijsje. Straks meer!!







Bijgaand een
foto van de actie

Bee Friendly.
Zaadjes zijn
prachtige
bloemen

geworden.

Groetend, Ad 
Korteweg





Onze PCOB-
bloemen
pracht!!

Jacob van 
Nes



Dit zijn mijn PCOB-
zaadjes. Sorry het is 
niets geworden. Alleen
wat boekweit en
koolzaad.

Ditie & Peter

Met de volgende dia
maken we het goed



Maar dit is nu 
onze 
achtertuin. 
Daar genieten 
we van!



Kijk eens………… JAN&JOSINA



Hierbij de foto
van de mooie
bloemen uit de 
PCOB-zaadjes.

Groeten Diny
&Ton v d Vaart



Van Jannie 
Albertema
via Josina



Bij de volgende dia kreeg ik een hele toelichting.
Hier dan een foto van de in bloei zijnde zaadjes. Ik
heb ze bij mij beneden gezaaid,  nadat ik eerst met 
buren heeeel veel onkruid, wilde bramen enz. heb

weggehaald. Daar er bij mij 2 zakjes bij zaten (?) 
dus ook wat meer kunnen zaaien. Staat zó

gezellig! Ik kijk er vanaf het balkon op.

Fijne zomer - Groetjes, Joke Wilschut





Als je de volgende foto bekijkt, onweer!!!!, dan ben je blij met het 
zaad van de PCOB. Koolzaad maakt mij altijd vrolijk met zijn gele 
“zonnige” kleuren. Ik heb het zaad over twee schalen verdeeld en 
het is goed opgekomen.  Alleen omdat ik niet wist wat het resultaat 
zou zijn en wat voor zaad het was, is het een allegaartje geworden 
met grote en kleine planten. Daarom heb ik van het geheel detail-
foto’s genomen. Ik weet niet wat het allemaal is; dat moet ik maar 
eens opzoeken, maar het is een mooi idee van jullie met een 
prachtig gevolg. 
Mijn dank!!
De volgende foto’s krijg je met de volgende mail. Ze passen er niet 
op??
Met vriendelijke groet, Pieter Schenk



Dreigende onweerslucht









NAMENS 
DE BIJEN 
HEEL VEEL 
DANK!!



Gefeliciteerd
!! 
Honingbijtjes 
voor iedere 
inzender.


