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Nieuwsbrief december 2021 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Begroting 2022 
Het bestuur is begonnen met het opmaken van de begroting voor 
2022. We moeten daarbij rekening houden met een verhoging van de 
huurprijs van de grond door de gemeente Rotterdam van ongeveer 
3%. Verder zullen de kosten voor vuilophaal en de belastingen iets 
stijgen is de verwachting. We hopen om meerdere redenen dat in 
2022 de inkomsten uit de kantine weer op een normaal niveau 
komen. Al met al dienen we rekening te houden met een lichte 
stijging van de jaarnota. U kunt hier overigens al voor “sparen” via de 
vereniging zoals een aantal leden dat al doet.  
Informatie via info@vtv-onsbelang.nl 
 
Verder is van belang te melden dat de mensen met niet uitgevoerde 
werkbeurten in 2021 een rekening toegestuurd krijgen van 50 Euro 
per niet uitgevoerde werkbeurt conform het HHR. 
 

Onderhoud SViN 
SViN heeft aangegeven dat de er de komende tijd werkzaamheden, in 
afwachting van de aannemer, uitgevoerd gaan worden rond de 
speelplaats en de kantine. Verder zal de aannemer enkele 
werkzaamheden aan de bosplantsoenen en heestervakken uitvoeren. 
 

Watermeter 

Nog niet alle tuinders hebben de stand van de watermeter 
doorgegeven.  
 

Geef de stand van uw watermeter door  

via de website (of via de brievenbus met vermelding van 
watermeternummer, tuinnummer en foto of stand van de meter) voor 

31 december 2021. 

 

Voor tuinen waarvoor we dan geen standen hebben  
ontvangen zal een bedrag van 25 euro op de  
rekening van 2022 worden opgenomen.   
 
 
 
 
 

Van de bestuurstafel 
INHOUD 

 

Alweer de laatstee 

nieuwsbrief van het 
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Ratten 
Ratten nemen nare ziektes met zich mee, zoals de leptospirosebacterie, en ze zorgen  
voor veel overlast. Toch hebben ratten wel degelijk bestaansrecht. De dieren behoren  
tot ons ecosysteem, sterker nog: ze zijn onmisbaar voor de biodiversiteit. Ze zijn over het algemeen 
onschuldig, eten ongewenste insecten en zijn een belangrijke schakel in de voedselketen. Wanneer 
de biodiversiteit echter afneemt, zie je vaker rattenoverlast. Er kan een rattenplaag ontstaan en 
dan worden ze wél vervelend. Het gezegde luidt: overal; waar mensen zijn, zijn ratten. Dus ook op 
het complex van Ons Belang. Op de ene plek meer dan de andere. Hier wat tips om de kans op 
overlast te beperken:   
1. Voorkomen is beter dan bestrijden. Knoop vuilniszakken goed dicht en gooi ze vervolgens in 

een goed afgesloten bak. Een stinkende zak is een feestmaal voor menige rat. 

2. Laat geen voedsel slingeren en zorg er tevens voor dat je voedselverpakkingen goed afsluit.  

3. Pas op met vogelzaad, de vette zaden zijn favoriet bij ratten. De zwarte en bruine rat zijn zeer 

goede klimmers. Plaats het zaad daarom in speciale voederbakken en sla het op in afgesloten 

metalen bakken. Door het meeste plastic knagen ze gemakkelijk heen. 

4. Staan er fruitbomen in je tuin? Ruim het afgevallen fruit dan regelmatig op. Ratten zijn dol op 

(ietwat rotte) appels en peren.  

5. Zorg ervoor dat je kieren of gaten in je huisje goed dichthoudt, anders heb je binnen een mum 

van tijd een rattenplaag. Ze kruipen door de kleinste gaatjes, 15 mm is al groot genoeg. 

6. Voorkom dat ratten gaan broeden in de tuin, door snoeiafval, stapels hout en hoog onkruid te 

verwijderen. 

7. Als je een rattenval wil neerzetten, is het belangrijk te weten dat ratten erg argwanend zijn. Je 

kunt het beste pre-baiten: plaats eerst voer op de plekken waar je de val gaat zetten. Wanneer 

de dieren de voederplek vertrouwen, zullen ze er vaker terugkomen. Zodra ze de plek 

vertrouwen, kun je het voer vervangen voor een (diervriendelijke) val. 

De gemeente is al gebeld of die iets kan doen voor ons, maar dat is helaas niet het geval. 
 

HoHoHo,  Merry Christmas. 
Lekker knus en warm met het kacheltje en de kerstverlichting aan zit ik op de bank met een kop 
koffie en kijk naar de treurige regen die langs de ramen loopt. Het is al weer december... Donkere 
dagen voor Kerst en weer de laatste nieuwsbrief voor dit jaar. We zijn allemaal, net als onze 
plantjes, weer een beetje in winterslaap gegaan en kijken uit naar het voorjaar. 
 
We kunnen weer even rustig aan doen. Maar voor sommigen begint het voorzaaien alweer bijna. 
Ik heb al weer leuke zaden gekocht, maar dit keer een stuk minder dan vorig seizoen. Ik ga het dit 
keer iets rustiger aan doen. Ik moet mijn enthousiasme verdelen over m'n moestuin en een nieuwe 
hobby...pottenbakken!  Ik hoor je denken... ja idd, nu ook 's winters met m'n handen in de klei! Ik 
bruis van de ideeën die ik voor op mijn tuin kan maken. Leuke oorwormpotjes bijvoorbeeld, of 
vogelbadjes, slakkenvangpotjes of mooie bloempotten enz...In gedachte zie ik ze al in mijn zonnige 
tuin staan pronken. Maar nu eerst genieten van de feestdagen. Dagen met een hoop gezelligheid 
en drukte, maar soms ook verplichtingen of juist emoties. Er is misschien wel iemand die we 
moeten missen en dat voelen we met deze dagen nog meer. Voor hen heel veel sterkte.  
En hoop ik verder voor iedereen fijne dagen en misschien met veel mooie  
herinneringen aan degene die we moeten missen, met veel liefde en een  
gezond en gelukkig nieuwjaar! 

 
Tot volgend jaar! 
Cynthia 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Verzorging vogels 
Jan heeft aangegeven over niet al te 
lange tijd te gaan stoppen met het 
verzorgen van de vogels en de volière. Als 
we de volière willen behouden, dan zal 
iemand dat van Jan moeten overnemen 
en dan eigenlijk ook een vervanger in 
geval van vakanties en dergelijke. 
Vandaar hier de dringende oproep: 
 

Wie kan en wil onze vogels 
gaan verzorgen? 
 

Aanmelden kan via  
info@vtv-onsbelang.nl  
Informatie over het  
werk kan natuurlijk  
het beste bij Jan. 
 

 

(geen) Nieuwjaarsreceptie 
Om duidelijke redenen is er in januari 
2022  geen nieuwjaarsreceptie. Dat is 
jammer, maar het is niet verantwoord 
ook al zou het tegen die tijd formeel wel 
worden toegestaan. 
 
Als de Covid maatregelen en de algehele 
situatie het toelaat, dan heeft het 
bestuur de intentie om het nieuwe 
tuinseizoen ergens in maart feestelijk te 
openen. Hoe fijn zou het zijn om elkaar te 
ontmoeten met een hapje en een drankje 
in het lentezonnetje. We blijven 
optimistisch en gaan er vanuit dat het 
tegen die tijd weer kan. Tot die tijd: Hou 
het prettig en gezond. 

Prima werk 
Danny en Richard van 246 en 175 hebben het 
tuinhek naast het vijverhok gerenoveerd. We willen 
deze mannen hartelijk bedanken voor deze 
spontane actie! 
 
 

 

 

 

 

 
Op naar 2022 
Het bestuur wil hierbij alle vrijwilligers 
die in 2021 weer een geweldige bijdrage 
hebben geleverd aan het draaiende 
houden van onze vereniging hartelijk 
bedanken.  
 
We hopen dat deze kanjers dat in 2022 
willen voortzetten en dat er nog wat 
meer vrijwilligers bijkomen om het werk 
te kunnen uitvoeren.  
 
We wensen alle leden fijne kerstdagen 
en alvast een gezond  
en groeizaam 2022. 

https://vtv-onsbelang.nl/
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