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

Na een prachtige en lange zomer gaan mijn streekeigen honingbijen al bijna
weer in ‘winterstand’.
Met de didgeridoo en met Loftlûd ga ik in de herfst naast het lesgeven weer een
paar bijzondere optredens doen.
In de tuinen is er nog het nodige snoeiwerk te doen.
De ‘strijd’ voor een blijvend vitaal en gifvrij platteland blijft noodzakelijkerwijs
doorgaan.
Het gedicht ‘Op ‘e Rômte’ uit De Fûgelflinter (De Vogelvlinder) geeft een
mooi alomvattend sfeerbeeld van mijn ‘anders werken, anders ondernemen,
anders leven’. Hieronder de uitgebreide Nieuwsbrief en de agenda. Een mooi
‘vliegend’najaar gewenst.
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De honingbijen
De hommelkoninginnen zoeken een plek om te overwinteren. Ook de
honingbijen maken zich op voor de winter. Misschien dat ze nog wat stuifmeel
van o.a. de bloeiende klimop of herfstasters naar hun bijenwoning kunnen
brengen. Ze leggen er een mooie voorraad ‘bijenbrood’ mee aan. Het
bijenbrood, gefermenteerde pollen met een dun laagje honing, is om de winter te
overleven onmisbaar voor de bijen. Het was overigens een bijzondere zomer.
Mijn streekeigen bijen hebben dan ook op de meeste van de 12 vaste
standplaatsen heel wat honing opgehaald. Meer dan driekwart van mijn bijen
gaan op hun eigen honingvoorraad overwinteren. Dat doen ze steeds meer in
kasten gemaakt van redcederhout. Deze kasten heb ik dankzij o.a. adoptie
kunnen aanschaffen. Veel particulieren en enkele bedrijfjes hebben ook voor
volgend jaar nu alweer een bijenvolk geadopteerd. Heel veel dank daarvoor.

In de tuin
De mooie lange zomer heeft in onze tuin in ieder geval voor veel jonge vogels
gezorgd. Vooral winterkoninkjes en merels. Op planten die later (zijn gaan)
bloeien zijn ook nog mooie vlinders te zien. Sommige planten en ook gras
hebben door de aanhoudende droogte wel wat schade opgelopen. De
verschillende grassoorten hebben zich inmiddels op eigen kracht dus zonder te
sproeien met water al aardig hersteld. Veel bloemen, zoals uit de verschillende
soorten duizendknoopfamilie leken hun bloei enigszins uit te hebben gesteld.
Tuinwerk richt zich nu op het snoeien van verschillende struiken en bomen. Van
het snoeisel kunnen weer mooie houtrillen en houthopen worden gemaakt waar
andere dieren zoals vele vogelsoorten, (spits)muizen en insecten vooral ook in
de winter van kunnen profiteren.
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Met de Didgeridoo
en met Loftlûd ga ik in de herfst naast het lesgeven weer een paar bijzondere
nieuwe activiteiten doen. Vliegen met de didgeridoo maar zonder vliegtuig: ‘Op
‘e Rômte’. Iedereen kan het.

Agenda
29 september 2018, Loflûd op Frijlân,
Op deze dag spelen Jelmer en ik van Loftlûd samen een improvisaties en veel van eigen
werk. Nadere informatie volgt.
Za. 6 oktober 2018
Appeldag, Tropische Kas Beetsterzwaag.
Tijd : 10:00- 16:00 uur
Plaats: tegenover Hoofdstraat 80, Beetsterzwaag.
Op deze dag sta ik met de verkoop van eigen honing, een didgeridoo workshop en mogelijk
korte voorstelling op deze biologische streekmarkt.
Za. 20 oktober 2018 Oogstfeest Bio bij Jansen, Leeuwarden
Verkoop van honing van mijn streekeigen honingbijen en voorlichting over mijn ecologisch
bijenhouden. Nadere informatie volgt op mijn website.
Za. 27 oktober Nacht van de Nacht, Drentsfriese woud
Nadere informatie volgt op mijn website

In het stille veld

Op ‘e rômte

Vleugels
Lucht
Vlinders, zo veel

Fleugels
Lôft
Flinters, sa folle

Veld
Pauze
Vogels in de wind

Fjild
Skôft
Fûgels yn ‘e wyn

In het stille veld
Vlieg ik uit mijn hoofd
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Op ‘e rômte
flean ik ût myn holle

