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Langs karrensporen….
Beste natuur-, bijen-, tuin- en/of muziekliefhebbers,
Nog even en de (bijen)zomer is al weer voorbij. Het afwisselende weer met
redelijke temperaturen heeft de bijen maar ook de tuin goed gedaan.
De als maar oprukkende industriële land- en tuinbouw met zijn als maar grotere
machines, zijn ‘chemicaliëntoeleveranciers en aanverwante
voedingsmiddelengiganten (Unilever) blijven met hun listige
duurzaamheidclaims overigens nog wel een serieus zorg-, aandachts- en dus ook
actiepunt. Honeyhighways kunnen de systematische en systemische neergang
van de onze leefomgeving en biodiversiteit natuurlijk niet ‘bloemwassen’.
Gelukkig zijn in de natuur en dus ook in veel mensen nog genoeg positieve
krachten aanwezig om het tij te doen keren. Via de poëzie bijvoorbeeld. Poëzie
kan helder maken wat eerder troebel en ondoorzichtig was. De poëzie was deze
zomer bovendien heel goed te combineren met de klanken van de didgeridoo.
En er zal ook heel wat minder gesnurkt worden gezien de aanwas van cursisten
die op de didgeridoo willen leren spelen.
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De honingbijen
hebben tot nu toe een mooie groeizame zomer achter de rug. Het viel mij op dat
dit jaar bij veel niet-intensieve veehouderijen heel wat klaver tussen de grassen
in de weilanden groeide. Augustus staat desondanks voor de bijenvolken en dus
voor een deel van mijn werk in het teken van de winter. Uit de eitjes van de
koningin komen nu al de bijen die straks de winter moeten overleven. De
‘mannen’, darren heten ze in de bijenwereld, worden in veel volken verjaagd en
al dan niet levend uit de bijenwoning gegooid.
Op sommige plaatsen gaan de bijen weer overwinteren op hun eigen
honingvoorraad. Zoals de bijenvolken hierboven in het Drentsfriese woud. Wat
minder honing voor mij en de klanten maar dat hoort bij mijn praktische
filosofie over bijenhouden in een groter geheel.
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In de groentetuin
hebben de tuinbonen plaatsgemaakt voor het zaaigoed van meiknollen,
reuzenveldsla, en winterpostelein. Hier en daar komen naast de bloeiende
slakroppen ook nog wat nieuwe kroppen sla op en de boerenkool wordt ook al
een aardig plantje. De aardpeertjes moeten nog bloeien. Eens kijken hoe die
gaan smaken. Toch bloeit er bij de vijver in de natuurtuin nog voldoende.
Schildpadbloem, kattenkruid, flox, noem maar op. En de eerste sedum staat ook
al klaar om te gaan bloeien. En dan komt eind augustus/begin september ook
nog de zich alsmaar omhoog werkende oude klimop. De honingbijen gaan met
mooi nazomerweer weer dankbaar van zijn bloemen snoepen. Hier en daar nog
wat snoeiwerk in eigen en in de tuinen van klanten en na het afvallen van de
vruchten nog wat fruitbomensnoeiwerk. Van al dat ’snoeifval’ is wel weer iets
moois en beschermends voor de wilde tuindieren te maken. Zie ook
http://www.dekleinesalamander.com/tuin---de-levende-tuin.html
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De belangstelling voor de Didgeridoo
is dit voorjaar en deze zomer behoorlijk toegenomen.
Veel mensen volgen o.a. vanwege snurkproblematiek en (sommige vormen van)
slaapapneu al didgeridoolessen bij De Kleine Salamander. De oefeningen voor
het spelen op de didgeridoo verminderen bij veel mensen de klachten waardoor
mensen vaak ook minder moe opstaan. Het mooie is natuurlijk dat de mensen
tegelijk op een prachtig muziekinstrument leren spelen. Dus heeft u snurkende
kennissen of vrienden……?
Zie ook http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---slaap--ensnurkproblemen.html
en http://www.dekleinesalamander.com/didgeridoo---les.html
Verder begeleid ik op de didgeridoo en gongdrum Monique Buising met haar
poëzie, www.ateliermo.nl Met het programma ‘Poëzie in het veld’ hebben we al
op diverse locaties opgetreden(zie foto).
Langs karrensporen
‘Achter de horizon ligt
in een ongeschreven taal
en in vertraagde stilte verborgen
wat ongemerkt in de waan van het succes
is voorbijgegaan’

Aan de oppervlakte van een groot meer
wacht nog steeds de schittering’
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