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MILIEU - BIJENMARKT 198ï 

Op zaterda& 13 jun i aanstaande wordt in Leiden e en milieu-b ij enmarkt 
gehouden . 

Deze markt trekt elk j aar duizenden bezoekers en heeft een heel eigen 
plaats verworven in de tradit ioneel in Leiden terugkerende evenementen . 
Een goede naam heeft de mi l ieu-bij enmarkt vooral b ij velen die het 
behoud v<:'m onze natuur en de bescherming van het mi lieu ter harte 
gaan . 
Op de milieu-bij enmarkt 1987 presenteren zich dan ook , evenals de 
afgelopen 10 j aar , de imkers uit Leiden en omgeving samen met landelijk 
en regionaal werkzame natuur- en mi lieuverenigingen . 

Bijen zijn uiteraard alom tegenwoordig , maar het accent ligt niet 
op de handel in bij envolken . De imkers willen in de eerste plaats 
laten zien , hoe zij met hun bij en omgaan en vertellen over het wonderlij
ke leve n  van de honingbij . In een zgn . " steekvrije" demonstratiestal 
toont de imker hoe hij /zij met bijenvolken omgaat . De genoemde mil ieu
en natuurverenigingen laten zich ui tera&-d ook niet onbetuigd en 

vertellen over hun doelste l l ingen en activiteiten . 

Het voor de markt beschikbaar gestelde terrein x-ond de Sterrenwacht , 
is gelegen aan één van de mooie Leidse · grachten en grenst. bovendien 
aan de oudste botanische tuin in ons �end , de Hortus Botanicus • .  tJ: 
heeft daar voor deze gelegenheid gratis toegang �. 

De gehele dag treden a.."'tisten op . Er spelen orkestjes en mu:r.ikanten. 
Een peppenkastspel er 'llleet  de kind��ren. kosteli.jk te .amuseren . Er worden 
demonstraties gegeven op velerlei gebied : korfvlechten , boerenschilderen , 
w_olspinnen . kaarsentx:·ehken enz • .  

Dit alles brengt zoveel l even en gezel ligheid , dat U er uren kunt 
zoekbrengen . 'Wanneer U nog nooit op de Leidse milieu-bijenmarkt bent 
geweest , moet U er dit j aa:c besl ist eens ge.an kijken . 

P laats van de markt : Sterrenwachtlaan , na�j he� Rapenburg_ 
Qpeningstijden : 9 . 00 uur ::. 16 . 00 uur . 




