Nieuwsbrief over ratten, compostvaten en randjes
langs de tuinen
Dd. 22 juni 2020
Beste tuinleden,
1. Ratjes en compost.
In de afgelopen weken hebben tuinleden ratten waargenomen op Middelwaert. We
hebben vervolgens zo hier en daar eens gekeken wat er zo al in de compostvaten te
vinden is. Tot onze schrik komen we hier en daar etenswaren tegen zoals koffiefilters
en -pads, aardappelschillen, eierdoppen, brood, een bot, zaken die heus wel verteren in
een composthoop maar ook aantrekkelijk zijn voor ongedierte. En als je dan ook nog
het deurtje van het compostvat open hebt staan dan maak je het wel erg gemakkelijk
voor ratjes en muizen om te komen mee-eten. Dat is niet de bedoeling van het zelf
composteren in de moestuin. Om de discussie te voorkomen over wat wel en wat niet
van de keukentafel thuis naar de composthoop in de moestuin mag en over wat de ratjes
wel en niet believen voeren we de volgende policy:

Het was en is ten ene male en ten strengste verboden is om keukenafval uit
je keuken te poneren op je composthoop in de volkstuin.
Je mag op Middelwaert uitsluitend composteren wat uit je eigen moestuin
afkomstig is, en geen etenswaren.
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2. Randjes langs de tuinen.
Het beetje regen wat we de afgelopen weken hebben gehad heeft een weelderige groei
van de planten tot gevolg gehad. De frambozen en bramen die langs de tuinafrastering
staan beginnen hier en daar over de grens te gaan.
In de linker foto een voorbeeld van hoe de randjes langs het tuinpad eruit horen te zien.
Daar kan de maaiploeg de graspaden perfect onderhouden en heeft ze geen last van
opspattende stenen en worden de armen van de maaiers niet bekrast door de doorns van
bramen en takken van overhangede struiken.
De rechter foto laat zien hoe het HELEMAAL NIET moet zijn.

3. Aardappelkaart in herinnering.
Dringend verzoek: Vul de lijst en de aardappelkaart deze week nog in, ook als je geen
aardappelen in je tuin hebt staan dit jaar.
4. Tuinpad beregenen. Wanneer je jouw tuin gaat beregenen vergeet dan niet om ook
het graspad tegenover je tuin te besproeien.
5. De schooltuin doet het fantastisch goed. Kijk naar het verslag getiteld “Zaaien en
oogsten in schoolmoestuin Molenhoek” op de website van Middelwaert,
(https://www.middelwaert.nl/club/schooltuin.html)
6. De betontegels van Sjaak Jakobs zijn nog beschikbaar voor de liefhebber. Neem
even met Sjaak contact op als je belangstelling hebt. (sjaakjakobs@ziggo.nl).
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