BIJEN & BEDRIJF
Training, Theaterverhaal & Bijentuinen
Bijen in uw bedrijfstuin

Bijen snoepen van het stuifmeel en van het zoete sap van de bloemen. Je kan er
rustig naast zitten lunchen en genieten van het af en aan vliegen van het volk.
Sonne Copijn verzorgt de volken en tijdens de lunchpauze fascinerende excursies
voor medewerkers. Hoe is het bijenvolk georganiseerd? Hoe stemmen zij hun
bedrijfsprocessen op elkaar af? Wie doet de marktverkenning? Wie de productie
en logistiek? De honing slingeren we samen en is uw relatiegeschenk.

Uw bedrijvige bijentuin

In beton gegoten, aan de rand van het stedelijk en agrarisch gebied staan de
kantoorwijken. Maken we deze plek leefbaar voor bijen, dan wordt het ook
aangenamer om te werken, tijdens de lunch te wandelen, even buiten te bellen.
Een bijentuin biedt jaarrond gevarieerd voedsel voor verschillende bestuivers.
Net als wij, eten zij het liefst ook niet elke dag aardappels. Kijk door de ogen van
de bijen en plant juist díe soorten die een aanvulling zijn op hun dieet. Dat geeft
uw bedrijfstuin de usp’s waar de insecten van genieten. En wat krijgt u ervoor
terug? Wist u dat bestuivers zorgen dat wij groente en fruit kunnen eten en genieten van koffie, noten en chocola. Zij dragen bij aan onze gezondheid. Wij ook
aan dat van hen?

Kom
samen met ons
in actie voor
bestuivers!

www.bijen-en-bedrijf.nl

Bijen – Bedrijfsuitje:
Theaterverhaal Door het Oog van de Bijen

Sonne Copijn vertelt het theaterverhaal Door het Oog van de Bijen.
Dit is een unieke beleving waarin het bijenvolk tot leven komt. Als ons kleinste
huisdier vertellen de bijen ook over de situatie van de hommels, zweefvliegen,
wilde bijen en vlinders . Zij vertellen van het wonder van de onderlinge afstemming van duizenden honingbijtjes die met elkaar een geheel vormen. Wat is hun
bijzondere rol in de natuur? Hadden ze ook niet kunnen ontstaan?
En zonder bijen, wat eten wij dan nog?
De theatervertelling kunt u combineren met: kijken in een bijenvolk, genieten
van een proeverij van bij-producten, combineren met een beebrunch,
een bee-high-tea, of met een bijendiner.
Uw bedrijfsuitje kan plaats vinden in de boomgaard van Landhuis
Welgelegen in Groenekan, of op een locatie van uw keuze.

Workshop: Het leven van de bijen
voor ‘imkers zonder bijen’

Workshop over het leven van de bijen voor 'imkers zonder bijen'
Je wilt geen imker worden, maar bijen fascineren ook jou. Wat hebben zij te
vertellen? Welke rol spelen zij in de natuur? Wat kunnen wij leren van de organisatie van het volk, de afstemming op elkaar en de afstemming met de omringende
natuur? Niet iedereen is imker, zoals niet iedereen boer is. Imkers zorgen voor de
bijen, maar zorgen niet voor al het voedsel dat zij nodig hebben. Dat is een
maatschappelijke taak, daaraan kunnen wij allen ons deel bij-dragen. Met
vereende krachten werken we aan het herstel van de bijen- en bloemenstand. We
bieden bijeenkomsten, waarin we vertellen over de bijzonderheden van bijen,
gaan kijken in de volken en waarin je een bijentuin ontwerpt.

Interesse?
Neem contact op met Sonne Copijn!

www.bijen-en-bedrijf.nl

