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BIJENMARKT TE LEIDEN OP 8 JUNI
Op zaterdag 8 juni 1985 zal rond de Sterrenwacht te Leiden, nabij het Rapenburg, voor de 9e achtereenvolgende maal de milieu-bijenmarkt worden gehouden.
In de achter ons liggende jaren is gebleken dat deze markt bij het publiek
zeer goed is aangeslagen en in de jaarlijks terugkerende Leidse evenementen
een heel eigen plaats heeft kunnen verwerven. In 1984 maakten de kranten tot
ver buiten de regio melding van een grandioos geslaagd evenement en een
trekpleister van formaat.
Het houden van een bijenmarkt is een unieke mogelijkheid om over bijen en
bijenhouden te vertellen. Op het marktterrein staan diverse observatiekastjes opgesteld. Achter glas kan men de over de raten wandelende bijen
van heel dichtbij bekijken. Enthousiaste imkers, die altijd graag over hun
hobby vertellen, weten de belangstellende bezoekers te boeien en laten hen
soms delen in de vreugde van het bijenhouden. Men laat op de markt ook zien
hoe de imker met zijn bijen omgaat, zonder gestoken te worden. Dat gebeurt
in de zgn. "steekvrije" bijenstal, waarin een imker een bijenkast openmaakt,
de raten er stuk voor stuk uithaalt en daarbij uitleg geeft over het wonderlijke leven van de bijen.
Hoewel voorlichting over bijen en het houden van bijen een belangrijk aspect is van de markt, wordt de sfeer en het karakter van de markt mede
bepaald door de aanwezigheid van vele verenigingen die zich inzetten op
het gebied van natuur en milieu. Hoe bekend een aantal van deze verenigingen
ook is, men wil toch graag aanwezig zijn om rechtstreeks kontakt met het
publiek te kunnen hebben en hen op de hoogte te brengen van hun doelstelling,
werkwijze en resultaat.
Het sfeervolle, parkachtige terrein rond de Sterrenwacht, waar de milieubijenmarkt gehouden wordt, ligt aan één van de oude Leidse singels en
grenst direct aan de Hortus Botanicus. Een prachtig plekje dus!
In tientallen kraampjes worden op 8 juni a.s. demonstraties gegeven:
korfvlechten, boerenschilderen, kaarsentrekken, wolspinnen, kantklossen
e.d.
Basisscholen uit Leiden e.o. tonen er door kinderen gemaakte werkstukken
die uiteraard betrekking hebben op bijen.
Voor de kinderen komt de poppenkastspeler Ben van Kempen met een heel
nieuw programma. Verder treden er de hele dag voor jong en oud muziekgroepen
en artiesten op.
Op deze dag is de Hortus Botanicus gratis toegankelijk voor het publiek.
Het is een genot om door deze tuin te wandelen, te kijken of zomaar even
te zitten op een van de vele banken onder de oude bomen.
Er is op het marktterrein een restaurant en een theeschenkerij en ook bij
de diverse kraampjes zijn warme en koude hapjes verkrijgbaar. De inwendige
mens wordt dus niet vergeten.
De markt is mede tot stand gekomen door de medewerking van het Universiteitsbestuur, het gemeentebestuur van Leiden en van de Hortus Botanicus.
De markt is voor publiek geopend van 9.00 - 15.30 uur.
De officiële opening wordt om 10.00 verricht door de heer C.Hugens, directeur
VVV te Leiden.
De gegevens voor dit stukje zijn afkomstig van de heer P.F.Reddingius te
Noordwijk. Hij is secretaris van de Commissie Voorbereiding Bijenmarkt 1985.
Mocht deze Strandloper u te laat bereiken, dan kan ik u zeker aanraden,
de 10e bijenmarkt van volgend jaar niet over te slaan. Het is zeker de
moeite waard. Let u dan op de aanplakbiljetten!

--------------

