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De Aarde leeft – Leef met de Aarde mee
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,
Het voorjaar is begonnen en de zomer is in aantocht. Alles in de natuur komt in een
stroomversnelling. Dat betekent dan ook dat bij De Kleine Salamander alles in een
stroomversnelling raakt. Het werkritme en de planning worden dan ook vooral bepaald door
de ontwikkelingen in de bijenvolken en dus van de veranderingen in de natuur.
Media
Daarnaast nog veel aandacht en inzet voor nieuws, media en acties op zijn ‘Kleine
Salamanders’.
Met o.a. een actiegerichte publicatie in de LC over ’t Nije Fryslân (meer...)en een mooie
uitzending op de NPO radio 1 van de VPRO, Autarkie in Polderland,waar ik in woord en
met de didgeridoomuziek aan mee heb gewerkt.
Agenda
Komende tijd zijn er weer allemaal activiteiten waar De Kleine Salamander bij betrokken is.
Iedereen van harte welkom! Voor de open dagen zoek ik nog vrijwilligers. Dus heb je
belangstelling neem dan gerust contact met mij op.
Ieder vrijdag
Open tuin en 1-Aarde winkel open
10:00- 17:30 uur
Za. 11 juni 2016
Seizoensmarkt Bitter en Zoet, Hospitaallaan 16, Veenhuizen
12.00- 19.30 uur
DKS aanwezig met verkoop honing, adoptie bijenvolken en voorlichting eco imkeren met
streekeigen bijen.
Za. 18 juni 2016
Open dag biologische- en zorgboeren, Drachtstercompagnie.
10.00- 16.30 uur
DKS aanwezig met verkoop honing, rondleidingen en didgeridoo muziek met Loftlûd.

http://www.vanplan.nl/uitjes/cultuur-open-dag/drachtstercompagnie/opendag/37077605.html?index=0
Za. 9 juli en Zo. 10 juli 2016
Open imkerijdagen bij De Kleine Salamander
Beide dagen van 10:00- 16:30 uur
Rondleidingen,voorlichting, didgeridoo muziek( Op zondag met Loftlûd, www.loftlud.com ),
workshops, verkoop honing etc. Actuele info volg de informatie op
www.dekleinesalamander.com

Voor de uitgebreide Nieuwsbrief, zie devolgende pagina

De honingbijen volgen in mei en juni hun natuurlijke drang tot vermeerderen. Voor dat
je het weet zwermen ze ‘er op los’. Er is al veel nectar en stuifmeel gehaald. Voor mij als
ecologisch werkend imker de drukste tijd van het jaar. Nieuwe volkjes maken, honing uit de
kasten halen,ontzegelen, slingeren en in de potjes doen. En daarnaast nog honing, bijenvolkjes
en de nieuwe eco bijenkast verkopen.
http://www.dekleinesalamander.com/bijen---honing.html

http://www.dekleinesalamander.com/winkel--imkermaterialen--bijenvolken.html
In Juli en Augustus bekijk ik de resultaten en met veel improvisatie hoop ik dan weer de
bijenvolken op volle sterkte de herfst en winter in te loodsen.
Wil je (opnieuw) een of meerdere bijenvolken adopteren of cadeau geven aan iemand ga
dan naar http://www.dekleinesalamander.com/bijen---adoptie-bijenvolk-2016.html of stuur
gewoon een email.
Het mooie van het leven van de bijenvolken blijft altijd dat niet alles is te verklaren vanuit
menselijk oogpunt en haar westerse wetenschap, techniek en filosofie. Dat ‘niet weten’, dat
zonder gezag op eigen innerlijke kracht zeer georganiseerd doorgaan met leven. De eigen zeer
hoge intelligentie, communicatie en het leven van een bijenvolk in het grote geheel, het blijft
mij ontzettend boeien. Dat er in dat grote geheel veel meer is dan de mens met zijn veelal
kunstmatige instituties en daarbij horende angsten en drukdoenerij.
De Aarde leeft- Leef met de Aarde mee.

Met de muziek zijn we met Loftlûd op de open dag van de biologische en zorgboeren(18
juni) en zondag 10 juli op de open imkerijdagen bij De Kleine Salamander. Zie agenda
hierboven.
De tuin is een kleine wildernis geworden. Planten, vogels, insecten, zoogdieren vullen de
tuin met bijzondere geluiden, kleuren, nesten … met leven. Zonder kompas weten ze wat ze te
doen staat.
Ieder vrijdag van 10:00- 17:30 uur is er open tuin en is ook het 1- Aarde winkeltje met
honing , inkerijmaterialen en mooie foto’s van tibethaanse boeddhisten open.
http://www.dekleinesalamander.com/winkel--imkermaterialen--bijenvolken.html
http://www.dekleinesalamander.com/winkel---1-aarde-streekwinkeltje.html

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

