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Bijenwinter en natuurgeluiden 
 

Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers, 

 

Hoewel buiten de zon nog uitbundig schijnt maken de bijen zich gereed voor de 

komende winter. Nog even, tot zo ongeveer begin oktober, dan gaan ze alweer 

in winterrust. Ik kan mij niet iets mooiers voorstellen dan het samenwerken met 

mijn streekeigen honingbijen. Steeds probeer ik weer te bedenken hoe ik nog 

beter en meer ecologisch kan imkeren.  

Bij de Kleine Salamander zijn er zo aan het einde van de zomer begin herfst ook 

nog andere activiteiten. Maar er is ook tijd om even terug te blikken.  

 

Activiteiten agenda(op dit moment).  

Zo. 25 augustus 2019 - Lie Fair 

Van 11.00- 17.00 uur nazomeren in Lieveren. De Kleine Salamander komt naar deze fair met 

voorlichting over mijn ecologische manier van bijenhouden, verkoop van  streekeigen honing & 

propolistinctuur en didgeridoworkshops. Meer info..... 

 

Vrij. 6 september 2019 - Zorgsloperij De Kans- Open dag. 
De Kleine Salamander is er met de verkoop van honing en propolistinctuur en workshop didgeridoo 

weer aanwezig. Tijd 11:00-16:00 uur,  James Wattstraat 18 A, Leeuwarden. 

 

Za.14 en Zo. 15 september 2019 – Stellingen Festival  
Middeleeuws/Fantasyfestival. Met o.a  didgeridooworkshops en honingverkoop van De Kleine 

Salamander. Tijden  Za. 11:00 – 21:00 uur Zo 11:00- 17:00 uur, Boerestreek, Appelscha. 

 Nadere info 

 

Za. 5 oktober 2019 - Appeldag Tropische Kas 

De Kleine Salamander is ook dit jaar weer in een van de kassen aanwezig met zijn bijenproducten en 

de didgeridoo workshops. Tijd: 10.00- 16.00 uur,tegenover Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag.  

Nadere info 
 

 

Hieronder de uitgebreide Nieuwsbrief over de bijen, de tuin en de 

didgeridoomuziek. 

 

http://www.dekleinesalamander.com/
http://www.liefair.nl/
http://www.vrijstaatdestellingen.nl/index.htm
https://tropischekas.nl/events/appeldag-streekmarkt/
http://www.dekleinesalamander.com/
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Mijn honingbijen staan op12 verschillende vaste standplaatsen in Zuidoost 

Fryslân. Ondanks dat mijn streekeigen bijen steeds verder ‘verwilderen’ lijken 

ze ook dit jaar weer steeds rustiger te worden. Wellicht wordt de samenwerking 

tussen de bijenvolken en mij steeds intenser, mogelijk speelt ook het mooie weer 

een positieve rol of misschien hebben de planeten ook nog wel invloed op onze 

samenwerking. Soms zijn er ook tegenslagen. Op enkele standplaatsen waren de 

koninginnen niet bevrucht. Daardoor leggen ze alleen nog onbevruchte eitjes 

waar dus alleen nog darren(mannetjes bijen) uit geboren worden. Of soms was 

er helemaal geen koningin meer aanwezig. Maar dat hoort er misschien ook wel 

bij; in de natuur gaat alles ook niet altijd volgens de ‘regeltjes’ en is niet alles op 

ieder moment  voorspelbaar. Onvoorspelbare  gebeurtenissen, veel politici en 

mensen lijken daar steeds meer moeite mee te hebben. Kijk maar eens hoe veel 

aandacht er in de media is voor het ‘veiligheid’, ‘grenzen(dicht!)’en hoe weinig 

er – ook in de klimaatdiscussie- aandacht is voor de samenhang der dingen. 

Ecologie, vrijheid en samenwerken: ecosociale groei. De honingbijen en in feite 

het hele planten- en dierenrijk, zij  weten het wel. Nu wij nog. 

     
Natuurbouwkast op standplaats in Drachtstercompagnie   De bijen zijn nu al bezig met de winter. 

 

De tuin heeft de zomerdroogte tot nu toe aardig overleefd. Op veel plekken heb 

ik de verschillende grassoorten niet of heel laat gemaaid en dus vaak lekker 

laten bloeien. Veel zaad daarvan heeft alweer voor vers nieuw gras gezorgd. 

Aan de stand van het water in de vijver kan je goed zien dat er ten opzichte van 

begin 2018 nog wel een tekort is van 200 mm aan regenwater. Sommige plantjes 

profiteren van de droogte anderen hebben er meer moeite mee. De verwildering 

in en rondom de boerenbijentuin blijft op sommige plekken onverminderd 

voortgaan: dieren kijken met andere ogen naar schoonheid en profiteren van de 

levende tuin. 
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Met regelmaat komen er mensen langs voor  didgeridoo lessen. Vooral de 

workshops nemen in aantal toe bijvoorbeeld bij bedrijven met meerwaarde waar 

er iets te vieren is. En natuurlijk hadden we met Loftlûd prachtige optredens o.a. 

met een huiskamerconcert op de open imkerijdagen en  in de Ecokathedraal van 

Le Roy in Mildam. Zie op youtube  ‘Loftlûd live at the Ecocathedral’ en de 

website van Loftlûd  

 

Loftlûd is voor zijn wereldmuziek opzoek naar mooie passende locaties. Weet 

of heb je een mooie plek of locatie neem dan contact op met de Kleine 

Salamander oorsprong@hetnet.nl 

 

 

 

 

Loftlûd tussen de Ecokathedralen van Le Roy in Mildam( 28 juli 2019). 

 

Sjoerd Bonnema – De Kleine Salamander 

www.dekleinesalamander.com 
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