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Verenigingsnieuws
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oktober 2016
Aankomende schouw.
In oktober wordt er weer geschouwd, zowel de Wiers als op het Klaphek. Naast de
gewone zaken, zoals het onderhoud van de tuin besteden we nu speciale aandacht
aan alle aanwezige bouwwerken én opgeslagen materialen op de tuinen. Afstanden
van een bouwwerk, huisje, fruitkooi, kas tot de sloot, buurtuin etc. Wil je
meehelpen met schouwen dan ben je van harte welkom. Aanmelden via
info@onsbelang-nieuwegein.nl
Baggeren van de middensloot
Begin november zal een aannemer de middensloot gaan uitbaggeren. Dit gebeurt
om de zoveel jaar. Het schonen van de sloot, dus het verwijderen van waterplanten
is de verantwoordelijkheid van de leden waarvan hun tuin grenst aan de sloot. Als
vereniging gaan we daar serieus aandacht aan geven. Dit om een goede afvoer van
het water te garanderen. Dit onderdeel wordt meegenomen met de schouw die in
april en in oktober wordt gedaan.
Contact gemeente IJsselstein
Met de gemeente IJsselstein is afgesproken dat zij zorgen dat het groenbeheer rond
het Klaphek wordt opgepakt. Het is voor de aannemer die het uitvoert winterwerk
dat in januari wordt gedaan. Ook willen wij de haag terug laten snoeien tot een
hoogte van ongeveer 2,5 meter. Deze grote klus moet door een groenaannemer
met groot materieel worden gedaan. Hierover zijn we nog in onderhandeling met de
gemeente.
Nieuw waterbeheer De Wiers.
De stuw in de sloot op het lage gedeelte van De Wiers, staat als proef al geruime
tijd open. Het waterpeil is zoals werd verwacht iets gestegen, maar blijft ruim
onder maainiveau. Besloten is om de stuw continu open te laten staan. De pomp is
niet nodig en zal daarom niet worden gerepareerd.
Sluitingstijd automatisch hek
Let op, het wordt ’s avonds alweer wat sneller donker. Zoals bekend werkt je
handzender niet meer na zonsondergang. Je kunt er dan alleen nog uit door hulp te
vragen via de aangegeven telefoonnummers bij het hek.
Het verenigingsnieuws verschijnt regelmatig. Mocht je vragen of opmerkingen hebben
dan graag reageren via info@onsbelang-nieuwegein.nl
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Handzenders worden vervangen door tags.
De huidige handzender is verouderd en moeten worden
vervangen door een zgn. tag of druppel, zie foto rechts.
Medio november krijgen alle leden nieuwe tags. De kostprijs
voor een tag is €10. De waarborg van de handzender was €25.
De handzenders kunnen worden geruild tegen een nieuwe tag.
Je krijgt dan €15 retour. Dit zal worden verrekend met de
nieuwe nota van tuinjaar 2017.
Afschaffing borg voor sleutel/ tags
Voor de nieuwe tags hoeft geen borg meer te worden betaald. Wanneer je de tag
verliest kun je een nieuwe kopen voor €10. Voor de leden van het Klaphek wordt de
borg van de sleutel ook afgeschaft. Zij krijgen de helft van hun borg van €10
retour. Ook dit wordt verrekend met de nieuwe nota van tuinjaar 2017.
Houd de paden vrij van onkruid
Op enkele plekken op de Wiers groeit het onkruid over de paden, vooral de
tussenpaden. Let erop dat je dat deel van het pad dat grenst aan jouw tuin vrij
houdt van onkruid. Naast het onderhoud van je tuin is het onderhoud van de
aangrenzende paden ook de verantwoordelijkheid van de tuinder. Bij de komende
schouw zal hier op worden gelet.
Klusochtend 5 november
Zoals bekend is iedereen ingedeeld voor de klusochtenden, zie het klussenrooster
op de publicatieborden van de tuinen en de website. Zaterdagochtend 5 november
is er weer klusochtend. De laatste voor dit jaar. Alle leden die aan de beurt zijn
krijgen een aparte mail. Iedereen die nog niet zijn verplichte verenigingsklus heeft
kunnen uitvoeren krijgt de kans om dit alsnog te doen. Je kunt je aanmelden via
info@onsbelang-nieuwegein.nl
Tuinwinkel
De tuinwinkel is afgelopen jaar weer een succes geweest. Veel aanloop en een echt
sociaal middelpunt van onze vereniging. Alle leden bedankt voor de aankoop van
plantjes, zand, compost en andere materialen. Hiermee helpen we allemaal met het
vergroten van de financiële middelen van de vereniging. Iedereen van de
winkelgroep en ook de vrijwilligers die hebben geholpen met de inkoop en de
verkoop willen we bedanken voor hun inzet.
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Bestuurswisseling
Drie bestuursleden hebben aangegeven dat ze het bestuur gaan verlaten. We zijn
dus op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vind je het leuk om mee te helpen met het
reilen en zeilen van onze vereniging, neem dan contact op.
Oproep voor nieuwe leden voor de PR-groep
Wil je actief worden binnen de vereniging en vind je het leuk om betrokken te
worden bij de PR van onze vereniging dan ben je zeer welkom. Laat het weten via
info@onsbelang-nieuwegein.nl
Tuinmaatjes
Tuinmaatjes is het project voor kinderen om samen met ouders te kunnen
tuinieren. Tuinen W189 en 190 zijn hiervoor ingericht. Na een actieve werving in
september hebben nu 7 kinderen zich opgegeven. Ze gaan hun tuintjes klaar
maken voor volgend seizoen. Ook hebben we een kas tot onze beschikking, zodat
we al snel volgend jaar van start kunnen. Stichting Prokino met de buitenschoolse
opvang ‘de Wastobbe’ is ook aangehaakt. Zij hadden al een tuin op de Wiers, maar
doen nu mee aan Tuinmaatjes. Wil je eens meehelpen met een klusje of vind je het
leuk om je eigen tuinervaringen te delen met de kinderen en hun ouders dan wordt
dat gewaardeerd. Loop eens binnen als je ze bezig ziet. Zie ook het infobord op de
Wiers met meer informatie over Tuinmaatjes.
Volgende bestuursvergadering
Volgende vergadering van het bestuur is op maandag 7 november 2016. Wil je een
agendapunt opgeven? Doe dit dan via info@onsbelang-nieuwegein.nl

Het verenigingsnieuws verschijnt regelmatig. Mocht je vragen of opmerkingen hebben
dan graag reageren via info@onsbelang-nieuwegein.nl

