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Nieuwsbrief April 2021 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Facturen 2021 
 
Er is goed nieuws van de penningmeesters. Het overgrote deel 
van onze leden heeft de jaarfactuur, zoals het hoort, voor 1 april 
betaald. Voor diegenen die nog niet hebben betaald, wijzen we 
erop dat er bij betaling na 1 april toeslagen van toepassing zijn. 
Dit natuurlijk tenzij er bijzondere omstandigheden zijn zoals 
overeengekomen betalingsregelingen. De toeslagen zoals vermeld 
in het Huishoudelijk Reglement zijn als volgt: 
Na 1 april maar voor 1 mei: toeslag € 50,00  
Na 1 mei maar voor 1 juni: toeslag € 100,00 
Na 1 juni: toeslag € 150,00 plus incasso- en eventuele 
deurwaarderskosten 
 

Graag even aandacht voor het volgende: 
 

Parkeren 
Zeker nu het drukker wordt op de tuin willen we graag nog even 
aangeven dat parkeren op het terrein uitsluitend bedoeld is voor 
laden en lossen. In een enkel geval wordt door het bestuur 
tijdelijke toestemming verleend voor langer parkeren. Laten we 
het leuk houden en houdt u aan deze regel. 
 

Overlast 
Er wordt melding gemaakt van overlast door buren / visite. Ook 
hierbij: Laten we het leuk houden en voorkom overlast in welke 
vorm dan ook, maar wees aan de andere kant ook enigszins 
tolerant! Heeft u er echt last van, ga dan vooral rustig in gesprek 
met de overlastgever. 
 

Afval 
Het seizoen is net begonnen en de eerste problemen met de 
afvalbakken zijn alweer gemeld. Zakken met aarde en dergelijke.  
Als de veroorzaker bekend is, wordt deze aangesproken. Omdat 
dergelijke stortingen meestal gebeuren in de avonduren, is het 
bestuur van plan bewakingscamera’s te gaan installeren om zo de 
daders te kunnen aanspreken. In het privacy protocol van de 
vereniging is voorzien in de installatie en het gebruik van een 
dergelijk systeem. Leuk is het niet, maar we moeten wat. 
 
 
 
 
 

 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Dit is de vierde  

nieuwsbrief van 2021, 

met weer verschillende 

onderwerpen.  
 

In deze nieuwsbrief vindt u  
onder andere: 

• Van de bestuurstafel 

• Facturen 2021 

• Mededeling bestuur 

• Prijslijst winkel 2021 

• Kapvergunningen 

• Column Cynthia 

• Plantenbieb 

• Doe een bod 

• Insectenhotel 
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Viooltjes 
 
Nu het nog te vroeg is voor eenjarige 
zomerbloeiers kun je met vrolijke viooltjes al 
kleur in je tuin brengen. Leuk voor in de 
border én in potten en bakken! Ze zijn 
romantisch en de heerlijke zoete geur maakt 
ze onweerstaanbaar. 

 

Plantenbieb 
 
Ter hoogte van tuin 174 is een nieuw 
fenomeen geïntroduceerd op de tuin. Een 
(eerste?) plantenbieb. En de eerste zaken 
(aardperen) zijn al neergezet en ook al 
meegenomen. Wat is de bedoeling van een 
plantenbieb? Als je een stekje of plantje over 
hebt kun je dat naar de plantenbieb brengen 
en dan een ander stekje meenemen als er iets 
bij staat wat je wil. Stapsgewijs: 

• Maak een stekje van een plant uit je tuin 

of zet een zaailing die je teveel hebt in een 

potje. 

• Geef met een label duidelijk aan om welk 

plantje het gaat en zet deze in de 

plantenbieb. 

• Neem daarna een ander stekje mee en 

plant dat in je tuin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Er zijn al heel wat positieve reacties 
binnengekomen bij de initiatiefneemster. 
Leuk toch ? 
 
 

Doe een bod  
 
Door de Volkstuin Vereniging aangeboden 
aan de leden. 
1. Twee aluminium dubbelglas 

raamkozijnen 

2. Hardhouten schommelbank 

3. Drie hardhouten schuttingdelen en een 

deur inclusief hardhouten palen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt een bod uitbrengen op een of 
meerdere van deze goederen in de winkel of 
per E-mail Info@vtv-onsbelang.nl.  
 
Op 23 april 2021 worden de goederen 
toegekend aan de hoogste bieder. De 
opbrengst komt ten goede aan de kas van de 
vereniging.    
 

Kapvergunningen (ter info) 
 
Via de SViN kregen wij het volgende bericht: 
“Op dit moment verloopt het proces tot 
afgifte van kapvergunningen uiterst stroef. Er 
is door verschillende tuinders al geruime tijd 
geleden een vergunningaanvraag ingediend 
die niet binnen een acceptabele termijn is 
afgehandeld. Door de gemeente wordt 
gewerkt aan een oplossing”. 

Diversen 

mailto:Info@vtv-onsbelang.nl
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Prijslijst winkel (prijswijzigingen voorbehouden) 

 

 

Blog van Cynthia     Lente! 

Het is vroeg in de ochtend  en ik ben op weg richting tuin. Het is fris, maar de  
zonnestraaltjes schijnen vrolijk door de douw op het fietspad. Het beloofd een  
mooie dag te worden. Onderweg hoor ik vogeltjes zingen, zie ik bloemetjes bloeien en hier en 
daar staat een bloesem boom te pronken met zijn honderden roze en witte bloemetjes. 
Prachtig!  Links en rechts van het pad komen de voorjaarsbollen uit de grond zetten. Op zoek 
naar wat zonlicht. De ene nog mooier dan de andere! Heerlijk! Het is weer voorjaar! 
  
De fluitketel fluit vrolijk zijn lied en ik verdwijn weer met mijn dampende koffie de kas in. 
Vandaag ga ik verder met voorzaaien.  Ik ben er zo een die veel te vroeg begint met zaaien. Voor 
vele misschien wel herkenbaar. Het begint 's winters al met de keuze-stress met welke zaadjes ik 
wil kopen. Ik vind alles leuk en wil alles uitproberen. Na een lange studie 'welke zaadjes koop ik' 
en enkele aankopen verder,  blijkt dat ik uiteindelijk de halve winkel heb opgekocht.   
 
Daarnaast heb ik met een mede tuinster een 'zaadjes-ruil-date' gehouden! Onder het genot van 
een kopje koffie en uiteraard op veilige afstand, zaden uitruilen. Het was een gezellige ervaring 
en zeker aan te raden om een keer te doen!   
Overenthousiast staan mijn vensterbanken overvol met bakjes en potjes, geduldig te wachten 
tot ze naar de kas mogen.  
Ik ben zo blij met mijn 2e hands kasje en merk dat hij al snel vol en te klein word! 
Alle zaailingen groeien nu hopelijk op tot sterke stekjes. En houden ze het vol tot ze ongeveer 
half mei, wanneer de grootste kans op vorst voorbij is en ze de volle grond in mogen. 
  
Ik kan niet wachten tot alles weer groeit en bloeit en onze tuinen weer in kleine paradijsjes 

veranderen!        Cynthia  

Artikel Prijs Artikel Prijs
Afdekvlies 7,95€       Kruiwagen binnenband 3,00€       

Binddraad 2,75€       Kruiwagen buitenband 5,00€       

Cocos potgrond 5,00€       Kunstmest 12-10-18 per kg 1,75€       

Drukregelaar 13,00€     Lakbalsem 2,30€       

Etiketten met 2 stiften 4,15€       Leislag per kg 0,40€       

Etiketten met potlood 2,35€       Leislag zak 25 kg 9,00€       

Gasfles (propaan) 31,00€     Patentkali per kg 1,75€       

Gasslang per meter 3,00€       Plastic band 1,85€       

Graszaad 250 gram 6,80€       Potgrond per zak 4,10€       

Graszaad 500 gram 10,95€     Rhododenderongrond/tuinturf 3,30€       

Kalk per kg 1,00€       Tonkinstok 2,70meter 2,00€       

Kalkammonsalpeter per kg 1,00€       Tuinaarde bemest 30L 2,10€       

Klimnet 10x1 of 5x2 meter 4,75€       Tuinnet 5x2 meter, maas 17mm 6,60€       

Klimnet 4x5 meter 4,25€       Tuinnet 5x2 meter, maas 28mm 3,85€       

Klimnet 10x2 meter 7,15€       Tuinturf 3,25€       

Klimnethouders 5,00€       Vogelschrikdraad 4,60€       

Koemest per kg 1,50€       Watermeter 37,50€     

Koolvlieggaas per pakket 15,25€     Zaadstrooier Slangklemmen per stuk 1,95€       

Huur afvalcontainer 40,00€     Zand, afgestreken kruiwagen 4,50€       

Aanhanger per dagdeel * 15,00€     

Elektra per dagdeel * 3,50€       * Electra tot 20.00uur, aanhanger tot 16.00uur 

Dagdeel 1 08.00 - 12.00uur 

Dagdeel 2 12.00 - 16.00uur 

Dagdeel 3 16.00 - 20.00uur
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Insectenhotel 
 
De lente begint en dat betekent voor velen van ons dat we weer aan de slag gaan in de tuin. 
Als gebruiker van ons gehuurde terrein heeft VtV ONS BELANG de verantwoordelijkheid om het 
terrein goed te verzorgen. Zo vragen wij de tuineigenaren te zorgen voor een verscheidenheid aan 
planten en dieren waardoor het ecosysteem in balans is. Op die manier beschermen we ook onze 
natuur. Heeft u zin om zelf of b.v. met uw (klein)kind iets leuks te doen én de natuur te helpen? 
Bouw dan een insectenhotel.  
 
Als wij als “tuin” beheerders zorgen dat we de goede plantensoorten hebben voor de Nederlandse 
insectensoorten om te kunnen overleven, dan zoemen er ‘s zomers steeds meer hommels en bijen, 
vliegen er meer vlinders en lopen er steeds meer kevers rond. 
 

Tover uw tuin om 
Wilt u van uw tuin ook een plek maken voor insecten en daarmee bijdragen aan biodiversiteit? 
Bouw dan heel gemakkelijk een insectenhotel. Niet alleen leuk om te doen, maar 
ook heel leerzaam voor uw (klein)kind. Aan de slag? Zoek een stam hout en boor er verschillende 
gaten in van lengtes variërend van 5 tot 10 cm lang en 5 tot 10 mm dik. Afhankelijk van de locatie 
en het seizoen kunnen er na een paar dagen al insecten in zitten! Insecten houden van een warme 
en verstopte plaats. Hang het hotel daarom op een zonnige plek met bloemen in de omgeving. 
 
Geen hout in de buurt? Een muurtje van los gestapelde stenen of oude dakpannen is ook voor veel 
kruipende dieren een prima plek om te zijn.  
 
Op het internet zijn verder veel voorbeelden van insectenhotels te vinden. Ze zijn natuurlijk ook te 
koop.  
 

Hotelgasten 
Staat uw hotel al enkele weken in de tuin ? Tel dan daarna hoeveel beestjes er in het hotel zijn 
gaan wonen. Bekende hotelgasten zijn onder anderen bijen, hommels, vlinders, lieveheersbeestjes 
en pissebedden. Leuk én leerzaam om samen met uw (klein)kind bij te houden hoeveel insecten er 
de komende maanden in het hotel ‘inchecken’.  
 
Suggesties voor insectvriendelijke planten ??? 
 

Deel uw suggesties met de reactie. 

https://vtv-onsbelang.nl/

