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Durf een vreemde vogel te zijn 
 

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

 

 
 

De zomerzon schijnt nog volop. Vele jonge vogels zijn uit hun nest gekropen en 

zitten al weer vol in de veren. Voor de honingbijen was het met het mooie weer 

een bijzonder voorjaar. Op veel plekken brachten ze veel nectar en stuifmeel 

naar hun woonverblijf. Ook heb ik in eigen omgeving nog aardig wat zwermen 

kunnen vangen. Met de didgeridoo ben ik nieuwe terreinen aan het verkennen. 

Voor een blijvend vitaal en gifvrij platteland blijf ik ik o.a. met  open brieven 

aan Minister Carola Schouten, de Tweede Kamer en publicaties in de 

noordelijke kranten pleiten voor een systeemverandering. Dat is een lange weg. 

Maar elke weg heeft een begin: Durf  een vreemde vogel te zijn.  

Za. 14 en zo. 15 juli zijn er bij De Kleine Salamander weer de  

Open Imkerijdagen met een gezellig en gevarieerd programma. Iedereen weer 

vaan harte welkom. 

 

http://www.dekleinesalamander.com/
https://www.dekleinesalamander.com/uploads/6/6/5/0/6650101/lc-20180626-vreemdevogel-1.pdf
http://www.dekleinesalamander.com/
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De honingbijen   
 

Met het mooie zonnige weer was het op mijn 11 verschillende standplaatsen met 

bijenvolken in mei en juni een drukte van belang. Zwermen van eigen bijen 

vangen vind ik een van de mooiste werkzaamheden van het ecologisch 

bijenhouden. Dankzij de adoptie van bijenvolken heb ik nieuwe redceder kasten 

met hout uit Duitsland door de timmerman kunnen laten maken.  

Op verschillende locaties, zie o.a. foto hierboven, staan steedss meer van deze 

vaak in de lijnolie gezette eco-bijenkasten. 

 

In de tuin              

En bij de grote vijver verschijnen steeds meer vlinders en andere insecten. Het 

belooft een goed appel en stoofperen jaar te worden gezien de grote hoeveelheid 

nu  nog kleine vruchten die er aan de fruitbomen hangen. Ook veel honing met 

zijn lichtbruine doorzichtige structuur heeft een ‘fruitbomenkarakter’. Eens 

kijken wat de zomer nu verder met de tuin en de vele dieren doet.  
 

https://www.dekleinesalamander.com/bijen---adoptie-bijenvolk.html
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Met de Didgeridoo                               
en wat simpel effect-apparatuur ben ik bezig nieuwe terreinen te verkennen. Op  het 

levensfeest van medemuzikant Jelmer in een kleine theater in Leeuwarden heb ik dit 

nieuwe experiment al even uit kunnen proberen. Dat heeft geresulteerd in twee 

nieuwe eigenzinnige en uniek nummers: Blue Whale (Blauwe vinvis)  en Wolf loves 

a snake. Op het Taribush Kuna Festival breng ik dit nieuwe didgeridoo-klank- zang-

poëzie experiment mogelijk met een kleine uitbreiding ten gehore. 

 

Een mooie zomer gewenst! 
 

Agenda 

 Za. en Zo. 14 &15 juli 

Open Imkerijdagen bij De Kleine Salamander 

Meer informatie..... 

 

 Zo. 29 juli 2018   

Taribush Kuna Festival 2018- Optreden gecombineerd met Didgeridooworkshop. 

 Dit is het idee! 

 

 Zo. 26 augustus  

 Levenskunstfair Lichtfontein te Appelscha 

14.00 uur- 19.00 uur met honingverkoop en didgeridooworkshop/voorstelling. 

 

….. 

Vliegensvlug 

 

Ga ik lopen, rennen, zwemmen of misschien …vliegen? 

Houdt de zwaartekracht mij in zijn macht? 

Gevangen of vrij? 

Ben ik van de wereld of van de Aarde? 
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