www.dekleinesalamander.com

Nieuwsbrief 1 van 2016 - De Kleine Salamander.
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,
Als ik dit schrijf zitten de honingbijen nog warm in een tros in hun bijenkast. Met de
maartse buien gebruiken ze hun energie liever om elkaar warm te houden. Verder veel nieuwe
ontwikkelingen op bijengebied. Samen met timmerman René heb ik een nieuw
bijenkastsysteem (bodem) ontwikkeld. Half maart presenteren we het Ecologische
bijenkastsysteem en brengen het samen met nog vele andere bijenkastonderdelen via De
Kleine Salamander op de markt'. Best spannend! Verder is er een fietstocht langs de wereld
van de bij in de maak.
Met de muziek blijven we met Loftlûd lekker door oefenen en nieuwe nummers maken.
De eerste boekingen voor het voorjaar en de zomer zijn alweer binnen.
Ook de didgeridoolessen blijven op een wat lager pitje gewoon doorgaan. Ik hoop dat ik
genoeg tijd overhoud om ook workshops op locatie te organiseren.
De tuin komt met de sneeuwklokjes en de krokusjes, al voorzichtig op gang. Verder heb ik
om onze 'Levende Tuin' nog levendiger te maken al veel voorbereidend en opruimwerk
gedaan . Om onze zelfvoorziendendheid te vergroten heb ik bovendien twee nieuwe
groentetuinen, ook voor verkoop groenten, aangelegd. Verder heb ik in onze tuin een
ringslangencomposthoop met koeienmest van de biodynamische veehouderij De Kompenije
/Zorgboerderij Het Midden uit Drachstercompagnie aangelegd.
Om de duurzaamheid van mijn bedrijfje te vergroten heb ik een nieuwe moderne bakfiets
met 7 versnellingen(zonder el. ondersteuning) aangeschaft. Daarmee kan ik de verschillende
standplaatsen in de directe omgeving nu dus ook per bakfiets goed bereiken. Dus dat wordt
wat extra boterhammen meenemen en wintervetreserves wegwerken.
Ook heeft mijn bedrijf begin van dit jaar veel media aandacht gehad. Een interview en een
uur lang muziek voor mijn bedrijf en persoonlijke acties op de radio (Omrop Fryslân) en ook
nog een interview met het Friesch Dagblad over zeg maar " de echt duurzame landbouw van
de toekomst".

"Welkom alles wat leeft en een veilig plekje op deze Aarde zoekt."
Samen gaan we er iets moois van maken.

Voor uitgebreide Nieuwsbrief, zie volgende pagina’s

Bijen
Laatste voorraad - De bijen en hun koningin 'weten' dat de dagen gaan lengen.
De bijen beginnen aan hun laatste voorraad opgeslagen bijenvoer. De meeste koninginnen
hebben waarschijnlijk al hun eerste eitjes gelegd. Van de sneeuwklokjes hebben de bijen nog
niet veel kunnen profiteren. Hopelijk gaan de wilgen uitbundig bloeien en worden de
weersomstandigheden wat gunstiger.
Ook zijn er al weer belangstellenden ( zelfs uit Haarlem/Bloemendaal) voor het kopen van
een vitaal streekeigen bijenvolkje.
Om in het seizoen voldoende materiaal te hebben is er ook alweer het nodige nieuwe
materiaal aangeschaft en in elkaar gezet .
EBS redceder bijenkast van De Kleine Salamander - Streekproduct uit Ooststellingwerf
Zoals gezegd heb ik samen met René de Boer- Klussen een nieuw ecologisch
bijenkastsysteem (EBS) ontwikkeld. Daar is veel denk-, meet-, rekenwerk(excel) en werktijd
in gaan zitten. We hopen dat het natuurlijk aanslaat. Het is een echt mooie duurzame en lichtin-gewicht redceder houten bijenkast geworden. Alle onderdelen passen binnen het in
Nederland veel gebruikte spaarkastensysteem. Ook is het weer een prachtige kleinschalig
samenwerkingsproject tussen twee vrijdenkers. De bijenkast en vele extra bijpassende
onderdelen zijn alleen bij De Kleine Salamander te koop.

'Een echte bijenkast voor de vooruitstrevende (eco) imker'
Verdere uitgebreide info over de verkoop zie de website en:
http://www.dekleinesalamander.com/bijen---eco-bijenkast--onderdelen.html
Adoptie bijenvolk- Ook in 2016
De adoptie van een bijenvolk is nu ook op enkele andere locaties mogelijk*. Op enkele vaste
standplaatsen bij particulieren zijn al diverse bijenvolken door particulier zelf geadopteerd.
Verdere uitgebreide info zie de website en:
http://www.dekleinesalamander.com/bijen---adoptie-bijenvolk-2016.html
*Wil je (opnieuw) een of meerdere bijenvolken adopteren of cadeau geven aan iemand
ga dan naar of stuur gewoon een email.
** Ik ben ook nog opzoek naar 'ad hoc' vrijwilligers. Je krijgt tijdens de
werkzaamheden als het ware gratis les. Heb je belangstelling neem dan even contact met
mij op om te kijken wat de mogelijkheden zijn.

Muziek - Didgeridoo
Lessen Didgeridoo
Enkele mensen volgen nog individuele didgeridoo lessen. De flexibiliteit in het kiezen van
een datum en een tijdstip is voor beide partijen een goede formule.
Zie voor meer info:
http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---les--optreden.html

Loftlûd- De band
De eerste boekingen voor 2016 zijn alweer binnen. We hopen natuurlijk met onze
experimentele sfeermuziek nog wat extra concerten binnen te slepen ***.
Mogelijk komt er in de nabije toekomst vanuit een cultureel uitwisselingsprogramma een of
meerdere concerten in Amsterdam!
Zie voor meer info:
www.loftlud.com
***Wil je ook een concert van Loftlûd of weet je iemand die dat misschien wil stuur dan
een mailtje naar oorsprong@hetnet.nl

Tuin
Tuinwerk
De tuin is voor een groot deel nog in rust. Nog een paar weken en de eerste wilgen beginnen
te bloeien. Ik heb al veel voorbereidend werk gedaan. Zo zijn er in het kader van
zelfvoorzienend leven weer twee extra groentetuinen door mij in onze tuin aangelegd. De
eerste zaden van de Bolster en mijn streekeigen tuinbonen 'Robyntsje' en 'Brian Kabbes'
kunnen al bijna de grond in****.
Verder in de tuin vlakbij de slootkant op het zuiden een grote ringslangencomposthoop
gemaakt. Nu maar hopen dat de composthoop met biodynamische koeiemest flink gaat
broeien. In April kunnen de ringslangen (van het Fochteloërveen ?) er dan hun eieren in gaan
leggen*****.
Voor meer info ga naar:
http://www.dekleinesalamander.com/tuin---onderhoud--advies.html
Vanaf 1 April zijn er op vrijdag weer open tuindagen en worden er weer rondleidingen aan
groepen georganiseerd.
Voor meer info ga naar:
http://www.dekleinesalamander.com/voorlichting---rondleiding--lezing.html
****De tuinbonen Robyntsje en Brian Kabbes en de bonen 'Reade Krobbe' en Friese
woudbonen zijn in kleine aantallen nog bij mij te bestellen.
Stuur voor een bestelling een mailtje naar oorsprong@hetnet.nl
*****Heb je ook nog snoei-, opruim- of ander tuinwerkzaamheden( aanleg houtrillen,
onderhoud houtwallen, slangencomposthopen enz.) te doen en heb je of weet je iemand
die daar hulp bij nodig heeft neem dan gerust contact op met de Kleine Salamander.
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