
Ik zit bij de Bijenbrigade van 
OERRR. Er zijn steeds minder bijen. 
En dat is heel slecht nieuws! Want bijen 
zijn onmisbaar voor het groeien van 
bloemen, fruit en planten. En daarom moeten 
we nu in actie komen! Help jij ook mee?

In het pakket lees je hoe je een
Bijenhotel en Bloembommetjes
maakt, er zit een zakje bloem-
zaadjes in, allemaal weetjes
over de bij, een poster én
superleuke dingen van OERRR.

Wil je mij helpen een prijs te winnen?
Vul op de website ook mijn naam en e-mailadres in.
Vraag snel het actiepakket aan!

Mijn naam: ................................................................................

E-mailadres: ..............................................................................

Vraag het gratis actiepakket
aan op OERRR.nl/actiepakket

Help Mee. KOM bij 
De BIJENBRigAdE

OERRR.nl/actiepakket
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