Volkstuinvereniging
“Middelwaert”

Nieuwsbrief Juni 2021

Beste tuinleden,
De zomer is begonnen. De temperatuur loopt op naar 30 graden, de corona koorts lijkt te
zakken. Betere tijden in aantocht? Als jullie nog aarzelen met de vakantieplannen dan weten
jullie dat er geen betere plek is dan tussen het aardappelloof in de moestuin, in de vroege
ochtend. De coloradokever is niet op vakantie maar is massaal op trektocht in Middelwaert,
na de winterstop onder de grond.

Kom in actie en maak ze onschadelijk want binnen 2 weken is je hele
aardappeloogst vernietigd.
Let op: de eitjes zitten aan de onderkant van het aardappelblaadje. De jonge stadia zijn
vandaag minuscuul klein en morgen groot. Dus controleer iedere dag je aardappelplanten.
Lees meer op: (https://www.groenkennisnet.nl/nl/groenkennisnet/portalen.htm)
Ook de wespen zijn actief. In een compostvat is bij iemand al een wespennest (vuistgroot)
aangetroffen.

De algemene ledenvergadering die in maart/april gehouden zou worden maar vanwege
coronamaatregelen werd uitgesteld, is nu gepland op 21 September 2021 in
Gemeenschapshuis De Wieken, Esdoornlaan 5 in Molenhoek. De vergaderstukken zijn
destijds al rondgestuurd.
Belangrijk agendapunt: Verkiezing waarnemend voorzitter/voorzitter.
De werkzaterdag staat nog steeds gepland op zaterdag 25 september.
Vergeet niet om de aardappelkaart in het Praothuus in te vullen.
Wanneer je de tuin beregent zorg dat je aanwezig blijft. Het is niet
toegestaan om de sproeier aan te zetten, weg te gaan en een halve dag
later terug te komen om de kraan weer dicht te draaien.
Oh Ja, er komen nog steeds meldingen en foto’s binnen van
hondendrollen op de graspaden. Als dat zo doorgaat dan dreigt er toch
een keer een voorstel te komen tot een verbod op “honden in de
volkstuin”.

Een rondje positieve tuinschouw doen. In het Praothuus staat alles klaar om je keuze te
deponeren in de Box: “Welke tuin zou jij verkiezen als je een tweede tuin zou hebben; dan zou
die tuin er zo uit mogen zien”. Wij willen dit zien als een stimulans voor ons allen, aldus de
tuinschouw-commissie.
Geen nieuws, geen informatie van de Gemeente Mook over de toekomst van Middelwaert of
een alternatieve plek.
Blootje: Het is warm, zeer warm in deze dagen. Soms zou je denken dat het tijd is voor
naturisme op Middelwaert. NEE, geen naaktrecreatie. Middelwaert is vol natuur,
maar het is geen Naturisten Terrein. Je kunt dus niet in je blootje of blote kont gaan
liggen zonnen of rondwandelen. Hou het decent en geef geen aanstoot aan anderen.
Recept: Aardbeien-rabarber jam maken (Diana’s mooie moestuin):
https://www.mooiemoestuin.nl/inmaken/jam-van-aardbeien-en-rabarber/
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