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( In de nieuwsbrief staan een paar linkjes. Om terug te gaan naar de nieuwsbrief gebruik alt-pijl 
linksop het toetsenbord of het pijltje in de linker bovenhoek.) 

 

Welkom alles wat leeft. 
 

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

 

Eindelijk even tijd voor het schrijven van de eerste Nieuwsbrief van het jaar.  

Mijn bijna 2 miljoen streekeigen bijen vergen zeker in deze (zwerm)tijd de 

nodige aandacht. Ondanks dat ze wel eens een steekje uitdelen is het fijn om zo 

in tuinen en natuur met ze samenwerken. Daartussendoor doe ik nog wat kleine 

tuinklussen elders.  Ook onze eigen tuin  is er heel wat te doen. En daarnaast nog 

actie voeren en publicaties in kranten schrijven voor en over alles wat leeft en 

recht heeft op een veilig en gezond plekje op deze Aarde, dus ook in Nederland. 

Want als alle goede mensen niets doen kan het kwaad gewoon doorgang vinden.   

De komende tijd ben ik naast het bijen- en tuinwerk ook weer druk in de weer 

met voorlichting, honingverkoop en de didgeridoo. Zie de agenda 

 

De honingbijen  zijn goed de winter 

doorgekomen. Dat is best bijzonder gezien mijn praktisch ecologische 

werkwijze gericht op een vitale honingbij voor de langere termijn. Geen 

technische hoogstandjes maar de bijen in alle vrijheid laten doen wat ze altijd 

hebben gedaan. O.a. nectar, stuifmeel en water halen en verwerken. En de 

koninginnen in het luchtruim laten paren met wie( darren) ze maar willen 

bijvoorbeeld.  En niet bevruchten door bestrijdingsmiddelen industrie 

gesponsorde inseminatie van koninginnen bijvoorbeeld. U kunt wel raden in 

wiens belang dat is. Toch zetten sommige tv-journalisten met nogal wat 

http://www.dekleinesalamander.com/
https://www.dekleinesalamander.com/agenda---nieuws--activiteiten.html
http://www.dekleinesalamander.com/
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desinformatie het brede publiek op het verkeerde been. Met de superbij van 

Hawai bijvoorbeeld.  

 

 

Erg triest voor zowel de ongerepte fauna van Hawai als ook voor  de telos 

(eigenheid) van de honingbij. Wat als oplossing wordt geponeerd is in feite 

onderdeel van een veel groter probleem. Ook op het gebied van de neonics( 

categorie systemische bestrijdingsmiddelen) zijn we nog ver van huis. Slechts 

drie zijn er nu voor sommige toepassingen verboden. Drie andere niet verboden 

neonics zijn net zo schadelijk voor de bijen, waterinsecten en in feite voor ons 

hele ecosysteem Een systeemverandering in denken, doen en laten zit er nog 

even niet in helaas. Maar in het klein en soms wat groter kan een ieder een 

bijdrage leveren aan een betere omgang en relatie met moeder Aarde. De honing 

bijen zijn slechts een indicator van hoe het met onszelf en onze leefomgeving 

gaat. 

 

 

In de tuin  groeit alles 

nu wel heel snel. Maar het is behoorlijk droog. Terwijl ik dit schrijf breekt 

gelukkig eindelijk het onweer los. “In your arms it’s a raining pleasure” 

Nostalgie van de Triffids. Veel grassoorten laat ik lekker hoog worden en 

bloeien. Veel soorten zandoogjes leggen er hun eitjes op. Dus maai ik tussen de 

bloemen en grassen slingerpaadjes. Scheelt ook nog eens veel werk en maakt de 

tuin ook wat spannender. Ook blijft het met deze warmte wat vochtiger tussen 

het opgeschoten gras. Daar profiteren kikkers, padden, vogels en nog heel veel 

andere dieren ook nog eens van. 
 

https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/oplossing-bijensterfte/
https://brandpuntplus.kro-ncrv.nl/brandpuntplus/oplossing-bijensterfte/
https://genius.com/The-triffids-raining-pleasure-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=G7ZnUpmcWPg
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De Didgeridoo klanken vinden steeds meer nieuw 

wegen. Ik probeer nu met wat speciale effecten en een zogenaamde looper de 

didgeridoo met een soort (klank)poëzie te combineren. Eens kijken tot hoever ik 

daarmee kan gaan. Het Taribush Kuna Festival wordt mijn  eerste try-out met dit 

nieuwe didgeridoo-klank- zang-poëzie experiment. 

 
Za. 16 juni  

Open Dag biodynamische boerderij De Kompenije /Zorgboerderij Het Midden 

De Feart 27-29, Drachtstercompagnie. Van 10:00 uur tot 16:00 uur, 

 

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! 

 

….. 

Een hand schuift de korrels weer op een hoop 

De zeeslakken kruipen  traag naar binnen 

Cirkels in de lucht,  

de ruimte is om te bezinnen. 
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