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Werkbeurten 

De reguliere werkbeurten kunnen nog steeds niet worden hervat. 

Wel bestaat de mogelijkheid om dit jaar nog een werkbeurt te doen of 
deze in te halen. Dat kan heel flexibel, bedenk een klus die gedaan moet 
worden op het complex, meldt dit bij de OC of via de mail en voer hem uit 
op een voor jou geschikt moment. Ook kun je je op een zaterdagochtend  
om 9.00 uur melden voor een werkbeurt. De OC heeft een lijst met 
werkbeurt activiteiten die uitgevoerd kunnen worden. Er wordt 
geregistreerd wie er een werkbeurt heeft uitgevoerd. 
 

Maatregelen coronavirus 
• Ontvang op uw tuin maximaal 3 mensen 

• Blijf thuis bij klachten en laat u testen 

• Houd 1,5 meter afstand van anderen 

• Was vaak uw handen 

Kerst- en nieuwjaar activiteiten 
Het vieren van kerst en oud en nieuw zoals we gewend zijn op de tuin, kan 
dit jaar helaas geen doorgang vinden. Het zal, na negen maanden 
coronaperikelen, wel geen grote verassing zijn, maar we willen dit ten 
overvloede toch melden. Hoe lastig het ook mag zijn, de regels zullen in 
“Ons Belang” nageleefd moeten worden. 
 
Verder wijzen we iedereen erop dat buiten het gezin niet meer dan 
3 bezoekers op de tuin uitgenodigd mogen worden per dag, net zoals 
thuis. 
 
Om toch een beetje met een positieve blik vooruit te kijken, hopen we dat, 
wanneer de berichtgeving van de overheid / RIVM weer wat positiever is, 
er alsnog iets georganiseerd kan worden zoals een BBQ buiten.  
 
 
Laten we hopen dat het snel zover is,  
 
Tot die tijd ------------------------------→:   

 
 
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de laatste 

nieuwsbrief van 2020, 

met weer verschillende 

onderwerpen.  
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  Financiën 
De penningmeesters zijn, samen met het 
administratiekantoor, druk bezig met de 
voorbereidingen voor de facturen voor 2021. Het 
streven is om de facturen zo laag mogelijk te 
houden voor de leden, waarbij wel alle nota’s 
kunnen worden voldaan en ook alle noodzakelijke 
werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.  
Het ziet er naar uit dat dat gaat lukken. We willen 
verder af van een aantal voorschotten. Dat geeft 
een hoop gedoe en vergt veel werk. De factuur zal 
er dus iets eenvoudiger gaan uitzien met minder 
verrekeningen.  
 

Subsidieaanvraag 
De subsidieaanvraag bij het Deltaport 
donatiefonds voor de verfraaiing van de entree 
met twee bankjes is inmiddels gehonoreerd. De 
bankjes zijn besteld en de levering vindt half 
december plaats. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Watermeterstanden 
Alle tuinen zijn afgelopen tijd bezocht en de 
meterstanden zijn waar mogelijk opgenomen. 
Tijdens de ronde is ook de conditie van de 
gasslangen en het algemene onderhoud van de 
tuin en de opstallen bekeken. Er is hier en daar wel 
wat achterstallig onderhoud geconstateerd. De 
desbetreffende leden krijgen bericht met het 
verzoek e.e.a. aan te pakken.  

 
Mocht u uw meter al afgekoppeld hebben voordat 
de ronde plaats heeft gevonden, dan verzoeken wij 
u een foto van de meter te maken en met 
vermelding van het tuinnummer deze aan ons door 
te geven.  
 
 
 

Lijstje met bedrijven 

Bij het bestuur komen leden regelmaat met de 
vraag om de naam van een bedrijf wat bepaalde 
werkzaamheden kan uitvoeren en waar goede 
ervaring mee is. Nu is zo’n lijst er niet, maar wat 
niet is kan komen.  Hier een eerste aanzet: 

Bomen snoeien 
Onlangs was er een ploeg boomverzorgers aan het 
werk bij de tuinen van de Vleugel. Een van onze 
bestuursleden raakte met één van hen in gesprek 
en toen bleek dat de mannen als zzp'ers aan de 
slag waren in de boomverzorging. Ook voor vele 
andere tuinklussen zijn ze te porren. 
Ongediertebestrijding zoals wespennesten en 
eikenprocessierupsen gaan ze te lijf. Omdat er dit 
jaar al wat vragen over kwamen en de gemeente 
niet komt is dit adres misschien handig.  
 
De hooge Boom 
Wesley Put 
Boomverzorger 
06-40351010 
wesleyput@hotmail.com 
Snoekenveen 238 
3205CN Spijkenisse 

 

Vraag 
Kent u een bedrijf of zzp’er die wel eens iets voor u 
heeft gedaan en waar u zodanig tevreden over 
bent dat u deze aanbeveelt, geef deze naam dan 
aub door. Dan maken we een lijst en die 
publiceren we dan op de website. 
Te denken valt aan: 

• Loodgieter 

• Rioolontstopper 

• Glaszetter 

• Timmerman 

• Schilder 

• Tuinman 

• Dakdekker 

Sluit de hoofdkraan af bij vorst! 

mailto:wesleyput@hotmail.com
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Diversen  

(Leuke) klussen voor de winter 
 
Zet een composthoop op 

Met een composthoop maak je je eigen voedzame 
aarde. Maar je helpt er indirect ook de dieren mee. 
Ook ‘s winters is de temperatuur in een goed 
opgebouwde composthoop ietsje hoger dan de 
buitentemperatuur. En dat is behaaglijk voor alle 
bewoners. Want tussen het blad, fijngeknipte takken 
en afgestorven planten leven niet alleen wormen, 
maar ook onder meer pissebedden, slakken, mieren, 
kevertjes en duizendpoten. Vandaar dat je 
regelmatig vogels op de composthoop ziet 
rondscharrelen. 
Vooral merels en roodborstjes helpen je graag met 
het onderhouden van de composthoop. 
 
Het hebben van een composthoop of -bak is 
overigens verplicht bij onze volkstuin. Op internet is 
veel info beschikbaar over hoe je dat kan realiseren. 
 
Algemeen 

• heeft u last van mosvorming in het gras? Dan 
kunt in december kalk strooien. Hierdoor krijgt 
het mos geen kans om te groeien. Op het 
moment dat het gaat vriezen, is het beter om 
niet meer op het gras te lopen. Zo voorkomt u 
beschadiging van de bevroren grassprietjes. 

 

• de winter is ook een mooi moment voor 
tuinontwerp en tuinaanleg, dus als je eens iets 
anders wil in je tuin…... nu doen. 

 

 
 
 

Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Reacties 
Er blijkt dat er in de vorige nieuwsbrief onjuiste 
informatie is opgenomen over het snoeien van 
fruitbomen. Het betreffende artikeltje is 
overgenomen van een gerenommeerd tijdschrift, 
maar bevat volgens een ervaren tuinder onjuiste 
info. We hebben deze tipgever gevraagd om de 
juiste tips ! 
 

Laden en lossen 
Er is binnen het complex een beperkte ruimte om 
de auto te laden en te lossen. En daar wordt veel 
gebruik van gemaakt. Het is de bedoeling dat de 
auto hier maximaal 30 minuten blijft staan. Dan 
kunnen anderen ook van deze plek gebruik maken. 
 
Op het afgekruiste gedeelte voor het hek van de 
winkel is laden en lossen niet toegestaan. 

https://www.buitenleven.nl/maak-je-eigen-composthoop/
https://www.buitenleven.nl/maak-je-eigen-composthoop/
https://www.buitenleven.nl/merel/
https://www.buitenleven.nl/het-roodborstje-in-de-winter/
https://vtv-onsbelang.nl/

