-9Tuinfluiter

23 april
27 april

Bavo
Langeveld

W.v.d.Niet
J.Bouwmeester

Gierzwaluw

20 april
3 mei

Noordwijk
Vliegveld Valkenburg

J.Zonneveld
Cramer/Glasbergen

Koekoek

19 april
20 april

Noordduinen
De Blink

J.van Dijk
Aartse/v.d.Niet

Grauwe vliegenvanger

8 mei
14 mei

Zuidduinen
Langeveld

W.v.d.Niet
J.Bouwmeester

Grauwe klauwier

14 mei
18 mei

Noordduinen
Noordduinen

J.Zonneveld
J.Zonneveld

Bosrietzanger

15 mei
17 mei

Leidsevaart
Haarlemmertrekvaart

J.Bouwmeester
L.van Duijn

Samengesteld door
J.Glasbergen
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Maak eens een ander tuintje
Net als bij zoveel andere mensen moest het in onze tuin
zo nodig erg netjes zijn; geen onkruidje mocht er groeien
en alles werd keurig gewied, strakgetrokken en aangeharkt.
Nu is dat niet zo erg als je in een streek woont waar
de grond vruchtbaar is en het in een ommezien weer
volgroeit. Maar toen wij in Noordwijk kwamen wonen was
ons tuintje zand en nog wat; in ieder geval niet veel
bijzonders. En toch maar doorgaan met wieden als er
nog wat opkwam.
Ja en na de bloei van de bollen moest je wel plantjes
kopen anders zat je met een kale boel.
Gelukkig beseften we dat het zo niet kon doorgaan. We hadden
uit onze oude woonplaats een es meegebracht en die bleek
het hier goed te doen, zo goed, dat we door uitzaaiing soms
wel elf esjes hadden. Het bracht schaduw en beschutting en
door bodembedekkers werd de grond ook beter vastgehouden.
Alle afval uit de keuken, schillen, eierdoppen, theebladeren
en alles wat uit de tuin komt, wordt nu in een hoekje
gedeponeerd en vormt zo een lekkere prut die dan weer
door de grond wordt gewerkt.
We kunnen het nu zonder kunstmest stellen en de structuur
van de grond is veel beter geworden.
Nu zal het dichter bij zee wel moeilijker zijn maar juist
daar kan men de bodem beter bedekt houden, al is het dan
door onkruid.
Probeer het eens met afval en laat het onkruid maar een
poosje zijn gang gaan. Het groeit er niet voor niets,
maar in uw geval wel voor niets.
A.v.d.Oever-van Vliet
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