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Nieuwsbrief november 2022 
VtV Ons Belang Hoogvliet 

Werkbeurten 
De werkbeurten van 2022 zijn allemaal achter de rug. Iedereen 
hartelijk dank voor de getoonde inzet. Het complex zag er door jullie 
werkzaamheden dit jaar weer prima uit. Voor degene die één of meer 
werkbeurten niet hebben kunnen doen wordt er 50 Euro per 
werkbeurt verrekend met de jaarnota. 
 

Reductieregeling 
De Gemeente Rotterdam heeft de volgende informatie doorgestuurd: 
“Ook in 2022 kunnen volkstuinders met een laag inkomen weer in 
aanmerking komen voor reductie op de grondhuur van hun tuin in 
2021. De reductie kan aangevraagd worden voor de volkstuinen, dus 
niet voor de nutstuinen.  De hoogte van de reductie bedraagt in 2022 
€ 0,37 op de huurprijs per vierkante meter. Om in aanmerking te 
komen mag het jaarinkomen over 2021 niet hoger zijn dan € 17.300. 
De reductieregeling geldt alleen voor tuinders die officieel in 

Rotterdam wonen.”  
 
Mocht u in aanmerking komen voor een korting op de grondhuur 2021 
dan kunt u terecht bij het volgende (email-) adres: 
vwconsulentenzuidbinnenmo@rotterdam.nl  
Aanvragen kunnen worden ingediend tot 16 december 2022. 
Het aanvraagformulier voor deze regeling kan ook worden 
aangevraagd bij het bestuur. 
 

Watermeterstanden  
Het is het weer tijd om de watermeterstanden door te geven. Geef de 

stand van uw watermeter (foto en tuinnummer) door via de website (of via 
de brievenbus met vermelding van watermeternummer, tuinnummer en foto 

of stand van de meter) voor 15 december 2022. 

Voor tuinen waarvoor we op 15 december geen stand  
hebben ontvangen zal een bedrag van 25 euro op de  
jaarrekening van 2023 worden opgenomen. De  
afrekening van het totale verbruik gebeurt dan in 2024. 
 

Vorst 
Het ziet er nu nog niet naar uit, maar sluit tijdig de hoofdkraan van de 
waterleiding af en laat het water uit de leidingen stromen om 
problemen te voorkomen. En mochten we het nog meemaken: bij 
strengere vorst ook antivries in de sifons en de toiletpot! 
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Ons Belang in de Media 
Op 15 november is in “Eigenhuis lekker leven:” op RTL4 tussen 17:00 en 18:00 uur onze eigen 
Ron de tuinman te zien die in tuin 176, de Casa di Famiglia, een fraai egelhuis maakt. 
 

Activiteitencommissie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                   
 
 Heb je ook een leuke foto gemaakt, stuur hem in ! 
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Vanaf 1 januari geen muizengif meer! 
Door een verandering in de wetgeving mag er vanaf 1 januari in Nederland geen muizengif meer 
worden gekocht.  Rattengif is al langer niet meer leverbaar maar het was algemeen bekend dat 
rattengif en muizengif hetzelfde is. Dus werd daarvoor muizengif gekocht. Maar nu is dus straks 
zowel voor ratten als muizen helemaal geen gif meer te koop in Nederland. 
Het wordt zaak om onze tuinhuizen goed dicht te maken zodat er geen plaagdieren naar binnen 
kunnen komen.  

 
 
 
 

Tuinen te huur 
Inmiddels staan er zo’n 10 tuinen te huur op ons complex. Dat is aan het einde van het seizoen 
vaak het geval. De reden van de beëindiging is heel verschillend waaronder ouderdom en ziekte, 
wat dan heel wat emoties met zich meebrengt. We hopen dat iedereen in elk geval een leuke tijd 
heeft gehad in onze vereniging en lekker heeft kunnen tuinieren. Er kunnen op dit moment nog 
geen leden van buiten de gemeente Rotterdam worden toegelaten. Dat kan pas bij langdurige 
leegstand. De beschikbare tuinen staan of komen op de website en staan vermeld op het 
mededelingenbord. Kent u een geïnteresseerde echte tuin liefhebber, dan kunt u diegene daar 
wellicht op attent maken.   

We zijn alweer druk bezig met leuke plannen 
voor het volgens jaar. Maar eerst komt de 
decembermaand nog. Op 23 november 
zetten we de kerstboom neer, een nieuwe, 
met veiligheidskeurmerk. We gaan de kantine 
kerst klaar maken. Verder zijn we bezig met 
een activiteitenkalender voor het jaar 2023 
zodat iedereen ruim van tevoren op de 
hoogte is. Uiteraard worden alle 
evenementen ook aangekondigd op het bord 
naast nummer 100 en op het stoepbord. De 
Formule1 wedstrijden zijn op zondag in de 
kantine te bekijken, dat is altijd erg gezellig. 
Misschien is de kantine ook open voor de 
wedstrijden van Oranje. Houdt hiervoor de 
borden in de gaten. 
 
Tot slot: af en toe kunnen we een handje hulp 
goed gebruiken. Lijkt het je leuk om ons 
gezellige team indien nodig te helpen, meldt 
je dan aan bij Anneke, Annemiek, Cynthia, 
Moniek of Patricia. 
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Voor meer info bekijk de fraaie en informatieve website:  https://vtv-onsbelang.nl/  

Ook in NOVEMBER kan je nog lekker tuinieren 
Heel veel werk is er normaal gesproken niet te doen in de tuin in november, maar er is een aantal 
klussen die juist deze maand goed kunnen of zelfs heel verstandig zijn om te doen. Ook hebben 
we tips voor je om voor de winter wat kleur aan je tuin te geven en op de eerste zonnige dagen in 
het voorjaar direct te kunnen genieten van een mooie tuin. 
 
Een laatste keer grasmaaien 
Gras groeit deze maand niet of heel langzaam, maar zeker als november zacht verloopt kan een 
maaibeurt nog nodig zijn. Maai op een hoge stand (5-6 cm) en maak je maaier na deze maaibeurt 
goed schoon. Houd het gras verder bladvrij om mosvorming te voorkomen.  
 
Snoeien en planten van bomen 
Bomen kan je snoeien in november. Het kan ook tijdens de wintermaanden, als het maar niet 
vriest. Zodra fruitbomen en -struiken kaal zijn kan je ze terugsnoeien. Gesnoeid leveren ze in het 
volgende seizoen doorgaans meer fruit op. Daarnaast is november een ideale maand voor het 
aanplanten van nieuwe fruitbomen en -struiken 
 
Bloembollen planten 
Wil je voorjaarsbollen zoals tulpen, krokussen en narcissen in de grond stoppen en je hebt dit niet 
vorige maand al gedaan? Dan kan dit ook in november vaak nog prima. Doe dit het liefst in een wat 
drogere periode. Bij heel veel regen vlak voor of nadat je de bollen gepoot hebt is er kans dat een 
deel zal verrotten. 
 
Voorbereiden voor vorst  
Een nachtje met een paar graden vorst is heel normaal in november, maar tot strenge vorst komt 
het doorgaans nog niet. Heb je vorstgevoelige planten in potten? Zorg er dan voor dat je plek vrij 
hebt gemaakt in je tuinhuisje, kas of schuur zodat je ze naar binnen kan halen als het nodig is. 
Veel mensen hebben vaste planten in de tuin die prima tegen wat vorst kunnen, maar wel flinke 
schade kunnen oplopen bij een langdurige vorstperiode of bij flinke vorst in combinatie met een 
venijnige wind. Deze planten moet je dan beschermen, maar dit zal in november zeer waarschijnlijk 
nog niet aan de orde zijn. Zorg er wel alvast voor dat je voldoende spullen, zoals noppenfolie, jute 
zakken en stro, klaar hebt liggen. 
 
Toch nog wat kleur in je tuin? 
Met besdragende struiken geef je in deze tijd van het jaar nog wat  
kleur aan je tuin. Ook leveren ze voedsel op voor vogels. Verder  
kan je de plantenbakken en potten vullen met bijvoorbeeld  
winterviooltjes of winterheide. 
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