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Nieuwsbrief april 2022 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Subsidieaanvraag 1  
Door Annemieke en Said is een subsidieaanvraag gedaan bij Shell 
voor apparatuur in de kantine. En het hele goed nieuws is dat deze 
subsidie inmiddels is toegekend! En het is ook nog eens een heel 
mooi bedrag van 7500 Euro. Hartelijk dank voor de bemiddeling en 
het regelen ervan. Er is een voorstel voor de besteding, waaronder 
energiezuinige keukenapparatuur. 
 

Subsidieaanvraag 2  
Er is ook een subsidieaanvraag gedaan bij het Deltafonds voor een 
bijdrage in de kosten van de AED infrastructuur. Deze wacht op 
beoordeling. 
 

Subsidieaanvraag 3  
Er is een subsidieaanvraag gedaan bij Shell in het kader van de 
campagne duurzaamheid in de wijk. Hiervoor is een plan opgesteld 
en een aanvraag gedaan. Wij waren 1 van de 3 genomineerden. Na 
een presentatie van het  
plan in het Shell gebouw  
hebben we uiteindelijk de  
prijs in de wacht gesleept.  
Over het plan later meer. 
 

De vijver 
Er is een vraag binnengekomen over het onderhoud aan de vijver. 
Dat loopt inderdaad niet zoals alle betrokkenen hadden gehoopt. 
Rik is inmiddels in overleg met het onderhoud gestopt. Er wordt 
gezocht naar leden die de vijver willen onderhouden en met name 
de vissen erin willen verzorgen. 
 

Brandgevaar 
Onlangs is op een volkstuinvereniging in  
Rotterdam een huisje in brand gevlogen.  
Dat is en blijft een gevaar en gebeurt meestal  
Doordat er even net niet goed wordt opgelet.  
Het is meer dan raadzaam om een brandblusser 
 in uw huisje te hebben. De aanschafprijs valt mee  
en het kan veel leed voorkomen.  
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Werk in uitvoering  
Het dak van de kantine  
Is opgeleverd door de aannemer. 
De renovatie van de toiletten 
Dat is in de afrondende fase en het ziet er piekfijn 
uit. Hulde aan Marcin en zijn mannen!.  
De herinrichting van de kantine 
Is klaar! Ook de aankleding is rond. Ook hier 
nogmaals hulde aan alle leden die hieraan een 
bijdrage hebben geleverd. Een echte topprestatie. 
De keuken 
Met de via Shell verkregen subsidie wordt de 
keuken voorzien van nieuwe apparatuur die 
aanmerkelijk zuiniger in gebruik is. Er is een 
leverancier gevonden en een lijst opgesteld met 
zaken als koelkast, afzuigkap, vriezer en dergelijke. 
Deze worden binnenkort geleverd en geplaatst. 
 

Huisjes te huur 
Er is een aantal leden die hun tuin wil verkopen. 
Inmiddels is de wachtlijst bijna leeg. Enkele tuinen 
staan inmiddels op de website en ook op de 
facebook pagina van de vereniging. Zie: 
https://www.facebook.com/vtvonsbelang 
De tuin verkopen gaat overigens altijd via het 
bestuur.   
Begin mei wordt het asbest dak van tuin 200 
gesaneerd door een erkend bedrijf. Vergunningen 
zijn verleend door de gemeente en na de sanering 
wordt er een asbestvrijverklaring afgegeven en is de 
tuin weer beschikbaar voor verhuur. 
 

De kantine 1 
Er staat een feestelijke opening gepland op 7 mei 
aanstaande van 14:00 tot 18:00 uur. 
Om het een beetje te kunnen plannen is het nodig 
om je hiervoor aan te melden. 
 

Aanmelden kan, voor 30 april, via een 
mailtje naar info@vtv-onsbelang.nl  
of via een briefje in de brievenbus met 
naam, tuinnummer en het aantal 
personen dat komt. 
 
We hopen op een fijne middag, waarbij we elkaar 
weer eens kunnen spreken en we een toast kunnen 
uitbrengen op het nieuwe seizoen. . 
 
 

De kantine 2 
Om de kantine te laten draaien is er 
inmiddels een kantinecommissie 
aangetreden. De kantinecommissie bestaat 
uit 3 personen. Renske van Baardewijk is 
de kantinebeheerder en Ron Randwijk lid. 
Er wordt nog een lid gezocht die ook de 
activiteiten organiseert.  
Samen met de vrijwilligers verzorgen zij de 
bar- en keukendiensten. Met elkaar zorgen 
zij er voor dat de leden van onze vereniging 
(en de bezoekers) op een gezellige manier 
hun kopje koffie en/of drankje kunnen 
drinken.  
 

Snoeien in April 
Veel sierheesters moeten in maart en april 
gesnoeid worden. Alle zomerbloeiers 
waarvan de hoofdbloei ná 1 juli valt zijn 
deze maand aan een snoeibeurt toe. 

Vlinderstruik – Zo kunnen de twijgen van 
de Buddleja davidii heel diep ingesnoeid 
worden. Alle twijgen en takken kunnen in 
maart-april worden ingesnoeid. Elke scheut 
die in het voorjaar en voorzomer gevormd 
wordt, kan bloeien.  
De struiken bloeien  
dus op het zogenaamde  
jonge hout.  
 
 
 
 
 
Hertshooi – Hypericum, spierstruik – 
Spiraea bumalda en ganzerik – Potentilla 
zijn voorbeelden van struiken die nu op 10 
cm boven de grond worden afgeknipt. 
De boerenhortensia -Hydrangea 
macrophylla, de hortensia met de bolle 
bloeiwijze – is een uitzondering onder de 
hortensia’s. Haal ieder jaar een derde van 
de oudste takken weg. De oude bloemen 
aan de overgebleven takken verwijder je 
pas laat in het voorjaar. Ze beschermen 
nieuwe, uitlopende scheuten tegen de 
vorst. 
 
 
 
 
 
 
 

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

Column Cynthia  

April 
'Aprilletje zoet..., geeft nog wel eens een 
witte hoed'.  En dit jaar was dat echt zo! Er 
is hier niet veel gevallen, maar toch een 
beetje sneeuw en weer wat koude 
temperaturen. Langzaam ging ik al weer 
bijna richting winterslaap, bah..., heb het nu 
wel gehad met winterse weer. Ik wil gewoon 
de zon! Maar die schijnt er aan te komen als 
ik de weerman mag geloven! Als ik naar 
mijn vensterbanken en in m'n kas kijk, gaan 
m'n kweekbakken maar traag. Ze zijn net zo 

vlot zoals ik me voel.  
Er komt maar weinig uit m'n handen. En 
voor m'n gevoel ging vorige jaren het 
kweken sneller dan dit jaar. Maar goed, we 
hebben nog heel even eer alles de volle 
grond in kan.  
 
De werk beurten zijn inmiddels ook weer 
begonnen. Gezellig samen bezig zijn en een 
bakkie leut geeft ons weer wat 
verbondenheid! En dat kunnen we na al die 
tijd van corona wel gebruiken. Het lijkt bijna 
allemaal weer gewoon te worden. Er zijn 
tuinlieden druk bezig geweest met het hier 
en daar opknappen van het tuincomplex. 
Het is zichtbaar opgeknapt allemaal en 
begin mei kunnen we allemaal bij de 
opening de verbouwde kantine zien. 
Ik ben benieuwd hoe het geworden is! 
Misschien tot bij de opening!?! 
 
Veel succes allemaal! 

Cynthia 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snoeien (2) 
Halfheesters en heesters die niet door het kale 
hout gesnoeid mogen worden. 
Er zijn heesters die in eerste instantie misschien 
voor een vaste plant aangezien worden, maar zich 
gedragen als heesters. We noemen dit de 
zogenaamde halfheesters. Veel kruiden uit het 
Middellandse-Zeegebied behoren tot deze groep. 
Ze hebben één gemeenschappelijk kenmerk: ze 
zijn bladhoudend in de winter. 
 
Bij halfheesters maken we onderscheid tussen 
voorjaars- en zomerbloeiende halfheesters. De 
zomerbloeiers moeten nu gesnoeid worden. De 
takken worden ingekort op zo’n manier, dat onder 
de plaats waar geknipt worden nog wat groen, of 
een aanhechting van groen blijf zitten.  
Het groen dat blijft zitten, is een soort saptrekker 
voor de tak waarop dat groen zit. Het zorgt ervoor 
dat ook op het kale gedeelte eronder weer 
opnieuw ogen uitlopen, zodat de plant tot onder 
aan toe goed met nieuw groen gevuld blijft en 
niet, als het ware, op steeds hogere kale poten 
blijft staan. 
 
Knip je door het kale hout – zit er dus onder de 
plaats waar je knipt geen groen meer – dan loopt 
de plant niet meer uit en sterft af. 
 
 
 
Voorbeelden: 

• Hebe – Hebe 

• lavendel – Lavandula 

• struikheide – Calluna 

• tijm – Thymus 

• zonneroosje – Helianthemum 

https://vtv-onsbelang.nl/

