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Spiraalwegen! 
 

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

Hoewel het (politieke) klimaat nog niet direct is verbeterd, ook dat is lange termijnwerk 

natuurlijk, doen de honingbijen zonder te zeuren over het weer of  ‘die ander’ gewoon wat ze 

altijd doen: samenwerken, vliegen, vermeerderen. Dat geld natuurlijk voor alles wat groeit en 

leeft  in de levende tuin: groeien langs en op de spiraalvormige wegen van het leven. En dat 

geldt ook voor de muziek & poëzie: samenwerken, creëren en van zich laten horen. Op eigen 

kracht. Steeds weer opnieuw.  En ieder moment net weer op een iets andere manier.  

 

De honingbijen  
zijn uit hun ‘winterrust’. De koningin in het bijenvolk legt alweer heel veel eitjes. Honderden 

per dag. Nog even en de koningin en een deel van haar volk gaat alweer zwermen. Nieuwe 

koninginnen en ook darren( mannetjes bijen) gaan het luchtruim in.  Volgens een oude 

wijsheid gaan ze zwermen( = nieuwe volken creëren) nadat de meidoorn in bloei staat.  

 

Binnen mijn ecologische imkerij is alle gericht op de lange termijn: hoe krijg ik uiteindelijk 

streekeigen bijen die vitaal zijn en zoveel mogelijk ziektes kunnen trotseren. Dat is dus 

experimenteren. Bijvoorbeeld: kunnen ze op eigen honing overwinteren? Waar kan dat wel en 

waar niet? Wat als dat niet lukt en wat is daarvan dan de reden: de directe omgeving, een 

verkeerde beslissing, ziektedruk…?. Een hele zoektocht langs vaak nog volledig ongebaande 

wegen. Ook hier wijk ik af van de traditionele boer en imker en bijbehorende bonden en 

belangenverenigingen. Soms een teleurstelling maar vaak ook nog sterkere en vitale volken.  
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De eigen tuin verrijkt met 

allerlei rommelhoekjes gemaakt van o.a. boomstammen, takken en oude dakpannen komt nu 

snel verder tot leven. De groentetuinen zijn op diverse plaatsen  in vorm en materiaal 

veranderd. Zon, Aarde en Maan zijn nu met behulp van oude dakpannen meer herkenbaar 

gemaakt. Omzoomd door een grote hoeveelheid net ingezaaide biodynamishe goudsbloemen.  

Bovendien vormen ze gezamenlijk een kleine barrière voor de naaktslakken die voorlopig 

vanuit de slootkant eerst wel even door het Groot hoefblad worden afgeleid.  

 

Tuinbonen, peultjes, sla, meiknollen, noem maar op , trotseren nu al een behoorlijke tijd de 

voorjaarskou. Straks gaan met de warmte van de Zon de verschillende Friese bonen maar ook 

de Ladakh bonen oorspronkelijk afkomstig uit India de grond in. Ook weer veel kleine ruigten 

met grassen en wilde bloemen met mooie hoekjes met o.a. digitalis, en komkommerkruid 

gemaakt. Sjamanistisch tuinieren noem ik dat. Kijken of het werkt. Veel vogels ook,vooral 

mezen die graag een bijtje lusten. En de eerste egels scharrelen ook alweer rond. In de 

natuurvijver is de eerste kikkerdril alweer veranderd in duizenden kikkervisjes.  

Ieder vrijdag is van 12.30 – 17:30 uur naast de 1- Aarde winkel ook de tuin weer voor 

een ieder geopend. 

 
Distelvlinders. Komen ze dit jaar weer eens massaal naar Nederland? 
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 Met didgeridoomuziek zijn we met Loftlû d  

klaar met het maken van een volledige klein-theater programma ‘De Fûgelvlinter- De 

Vogelvlinder’. Veel poëzie, liedjes en prachtige klanken uit een andere wereld, zie verder 

www.loftlud.com 

Verder  was ik op 2 april j.l. een uur lang live met mijn bedrijf, visie en didgeridoo’s  in het 

radioprogramma ‘Op het leven’ gepresenteerd door Anita Geugien (techniek Berend) van De 

Lichtfontein(Appelscha). Heel leuk en vooral bijzonder om zonder te hebben geoefend samen 

met Anita met de B-didgeridoo de meditatiesessie samen op de radio te doen. Voor herhaling 

vatbaar. 

 

Voor muziekliefhebbers die belangstelling hebben voor het spelen op de didgeridoo en ook 

voor snurkers ga naar http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---yirdaki.html 

 

Een ieder een mooi voorjaar en zomer  gewenst. 
 

 
Sterrenvrouw 

 

Het begin, zo helder 

 

In de verte 

boven een frisse avondbries 

reist  ze langs planeten 

 

Ik kijk omhoog.... 
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