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RATTEN

Helaas worden weer veelvuldig ratten gesignaleerd. Hier een paar tips:
1 Maak luchtgaten en dicht, maar zorg nog wel voor voldoende ventilatie.
2 Laat geen eten rondslingeren en voorkom afvalbergen in je composthoop
3 Bewaar voedsel in afsluitbare bakken. Ruim fruit op dat in de tuin op de
grond gevallen is.
4 Maak dierenverblijven zoals kippenhokken ratdicht met fijnmazig gaas.
Voorkom dat ratten daar komen snoepen.
5 Voorkom dat je ratten aantrekt als je tuinvogels en eenden voert.
6 Voorkom nestelmogelijkheden bij de opslag van openhaardhout of
snoeiafval.
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2 AGENDA
6-9 Oogst- en zaden
ruilmarkt
Veerwagenweg

Hoe bestrijd je ratten?
• Zonder preventie heeft bestrijden geen zin.
• Neem contact op met de buren om de ratten samen te bestrijden.
• Alleen op eigen terrein mag je zelf op ratten jagen, mits je toegestane
middelen gebruikt zoals een klem of val.
• Ratten met gif doden is verboden.
• Vermijd onnodig lijden en gebruik alleen goed geplaatste klemmen en
vallen.

2

OOGST- EN ZADEN RUILEN VEERWAGENWEG

Op 6 september houden Josine en ik een oogst ruilmarkt op de
Veerwagenweg van 11.30 tot 13.00 uur.
De bedoeling is dat je groenten, fruit of zaden ruilt die je over hebt met de
andere tuinders. Ferry zorgt voor de inwendige mens met een lekker kopje
soep.
Dit is gelijk een mooie gelegenheid voor nieuwe tuinders (wij dus ook) te leren
kennen en succes verhalen te delen.
Wij zien jullie graag op 6 september a.s.
Uiteraard houden we de Coronaregels aan met 1,5 meter.
Met gastvrije groet, Miranda Slee

).

3 TUINSCHOUW EN EINDE SEIZOEN
Binnenkort zal de tuincommissie weer een
tuinschouw houden.
Het is dus belangrijk om de komende tijd je tuin op
orde te hebben. Nu het weer wat natter is, groeit het
onkruid als kool, maar is ook weer makkelijker eruit te
trekken. Het is ff een dingetje maar geeft veel
voldoening!

4 TUINDIENSTEN EN
KOFFIE!
Zie bijgaand rooster! Tuindienst start om 09:00 uur!
Uiteraard wordt het koffieschenken om 10 uur Corona
proof gedaan;
• Niemand, behalve de koffiezetter in de kantine. Er
wordt een tafeltje voor de ingang gezet.
• Degene die koffiezet schenkt in.
• We gebruiken weer even wegwerpbekertjes.
Ook leuk om te lezen:
http://zoutepopcorn.nl/2017/02/een-rattenparadijs/
We houden afstand (de picknick tafels worden uit
elkaar geschoven.

5 BELANGRIJKE MAILADRESSEN:
PS en onkruid bestrijd je natuurlijk niet met chemische
middelen.

3.1 BEN JE ER KLAAR MEE?
Wil je je lidmaatschap en tuin opzeggen?
Dan graag afmelden bij het bestuur
(verhuur.vth.@gmail.com).
Graag vóór oktober!
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• Afmelden/wijzigen tuindienst
tuincomm.vth@gmail.com
• Vragen aan bestuur info@vthouten.nl
• Vragen over tuinverhuur verhuur.vth@gmail.com
• Website www.vthouten.nl
• En heb je een verzoekje voor de moestuinkoerier?
Mail dat dan, in een NIEUWE mail naar
mtkoerier@gmail.com
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