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Nieuwsbrief  3  - De Kleine Salamander.                                27 september 2016 

 

Indian Summer en pionieren. 
 

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

De berkenbladeren vallen alweer een tijdje van de bomen. Zandoogje, Atalanta, Koolwitje en 

Dagpauwoog absorberen met hun vleugels nog de laatste warmtegolven van de prachtige 

‘Indian Summer’. De natuur gaat opzoek naar vertraging en rust.  

Tijd om in het hier en nu te genieten van alles wat leeft. Tijd ook om na te beschouwen, te 

herstellen en nieuwe plannen te maken. Voor de Kleine Salamander betekent dat onder andere 

zo autonoom mogelijk verder pionieren. Met de bijen, in de tuinen en met de didgeridoo-

muziek. 

  

In de media 

Hopelijk komt er de komende tijd meer aandacht voor (pionieren in)‘kleinschalig’geluk, 

autonomie, ecologische groei en nieuwe werk- en leefsystemen.  
Pionieren: 'Zo autonoom mogelijk' 
Interview, De Kleine Salamander in Leeuwarder Courant. 15 augustus 2016 

 

De honingbijen profiteren nog volop van het mooie nazomerweer. Ze vliegen o.a. nog 

op de Japanse duizendknoop, herfstasters, sedum en de klimop. Ook afgelopen voorjaar en 

zomer hebben mijn streekeigen bijen het goed gedaan. Niet te warm en niet te koud met zo nu 

en dan een flinke regenbui. De bloemen gaven daardoor veel nectar waardoor nieuwe 

bijenvolken goed konden groeien en er ook nog wat honing werd geproduceerd. Vanaf begin 

oktober zijn alle volken ingewinterd. Dit keer weer meer volken die overwinteren of voor een 

groot deel overwinteren op hun eigen honingvoorraad. 

 

Veel mensen hadden op verschillende locaties een of meerdere bijenvolken geadopteerd. 

Daarvoor veel dank. Ook zijn er een aantal eigen ontwikkelde ecobijenkasten met ronde 

invliegopeningen verkocht.  De streekeigen honing vond voorvarend zijn bestemming bij vele 

particulieren(de 1-Aarde winkel) en bij winkels en restaurants uit de regio met meerwaarde.  

 

De eigen tuin is weer verrijkt met allerlei rommelhoekjes van o.a. boomstammen en takken 

zodat veel kleine medebewoners in de herfst en winter weer een schuil- of overwinterplaats 

hebben. Het tuin onderhoud levert ook buiten de eigen tuin nog het nodige werk op. 

 

Met de didgeridoomuziek probeer ik samen met Jelmer van der Wal binnen Loftlûd 

een soort klein theaterprogramma te maken, www.loftlud.com 

Menig klant in de 1- Aarde winkel heeft al een gratis miniconcert op de didgeridoo mogen 

ontvangen. Ook de lessen gaan gewoon door. Bovendien helpen de oefeningen heel goed 

tegen snurken. Dus kent u nog een ‘snurker m/v’? Didgeridoolessen worden inmiddels ook als 

verjaardagscadeaus afgenomen (idee van een klant). 

http://www.dekleinesalamander.com/
http://www.dekleinesalamander.com/uploads/6/6/5/0/6650101/15082016_zo_autonoom_mogelijk_lc.pdf
http://www.loftlud.com/
http://www.dekleinesalamander.com/
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Agenda 

Ieder vrijdag (tot ik denk eind oktober) 

Open tuin en 1-Aarde winkel open, Vogelrijd 11, Fochteloo 

11:00- 17:00 uur. Honing, moesappels, handappels, stoofperen en imkermaterialen. 

Za. 8 oktober 

Marktfair Helianthus Zathe,  De Feart 17, Drachtstercompagnie.  
10.00-17.00 uur. Verschillende marktkramen en rondleidingen. 
DKS aanwezig met verkoop honing, adoptie bijenvolken en voorlichting eco imkeren met 

streekeigen bijen.  

Za. 22 oktober (onder voorbehoud, volg agenda DKS) 

Oogstfeest Bio Bij Jansen, Verlengde Schrans 14 , Leeuwarden 

DKS met verkoop van honing, voorlichting over ecologisch imkeren enz. 

 

 

. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Sjoerd Bonnema - De Kleine Salamander 

www.dekleinesalamander.com 
 

 

 
 

 

 

‘Verbinding’ 

Schildering op afvalhout- De Kleine Salamander, 2001 
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