Tuinverhuurcommissie
contactpersonen voor mensen die informatie willen over het huren
van een tuin
rondleiden van belangstellenden en verhuren van leegstaande tuinen
organiseren van de tweejaarlijkse schouw
contacten met tuinders in verband met gebreken aan hun tuin naar
aanleiding van de schouw
Heb je vragen of opmerkingen, stuur dit dan naar email
tuinverhuur@onsbelang-nieuwegein.nl of stop het in de brievenbus op de
complexen.

PR/Activiteitencommissie
de leden te informeren via informatieborden/deuren op de
schuilhutten van de complexen de Wiers en het Klaphek
het bijhouden en aanpassen van de website en facebook het maken
van het algemene verenigingsblad MoesZon
organiseren van diverse activiteiten zoals de inrichting en bemanning
Vreeswijkse Jaarmarkt, ons eigen oogstfeest, soepmiddag en
nieuwjaarsbijeenkomst.
de koffie-ochtend op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur in de
schuilhut de Wiers wordt georganiseerd zodat iedereen onder het
genot van een gratis kopje thee of koffie van gedachten kan wisselen,
zijn boterhammetje (zelf meegenomen) kan opeten of even uit kan
rusten van het tuinieren. De schuilhut heeft een houtkachel die
gedurende het koude seizoen voor warmte zorgt.
Heb je mooie foto’s, nieuws of iets dergelijks stuur dit dan naar email
pr@onsbelang-nieuwegein.nl of stop het in de brievenbus op de
complexen.

Winkelcommissie
De winkelcommissie organiseert de verkoop van jonge plantjes,
meststoffen, compost, zand en grond.
Voor de volgende werkzaamheden zorgt de winkelcommissie:
de organisatie van de zaadcatalogi, bezorgen bij leden, bestellingen
doorsturen en het bezorgen op complex de Wiers van de zaad- en
aardappelbestellingen
organisatie van de winkel op woensdag en zaterdag door de
winkelcommissieleden en vrijwilligers
voorraad en bestellingen bijhouden en doorgeven aan de chauffeurs
die vrijdags rijden
het plannen van het halen van de planten bij de kwekerij door middel
van verschillende chauffeurs
de inrichting van de winkel op vrijdagmiddag/avond gedurende het
seizoen (maart tot en met half juni)
het inroosteren van het winkelpersoneel en de begeleiding
gedurende de openstelling van de winkel
kassabeheer en administratie
tijdens de week het bijhouden van de gekochte planten in de kas
door middel van watergeven e.d.
in het najaar de verkoop van biologische knoflook/winteruien op
bestelling
Heeft u vragen of opmerkingen dan kan je contact opnemen met de email
winkelcommissie@onsbelang-nieuwegein.nl
.

Natuurgroep
De natuurgroep zorgt er voor dat de natuurelementen op complex de
Wiers zoals de algemene tuinen rond de parkeerplaats en de
schuilhut worden onderhouden door onkruidwieden, nieuwe aanplant,
snoeien e.d.
Het onderhouden en nieuw inrichten van de vlindertuin midden op het
tuinencomplex is ook een belangrijke taak. Zo zal er binnenkort een
algemene kruidentuin worden gerealiseerd waar zodra de planten
het toelaten van geplukt mag worden voor gebruik door de leden.
Informatie over de kruiden en hun gebruik is dan aanwezig.
De rest van tuin vergt natuurlijk onderhoud in de vorm van onkruid
wieden, inplanten, snoeien e.d. Dit is een uitgebreide taak waarvoor
we altijd wat extra handen kunnen gebruiken.
De tuinen worden onderhouden door mensen die het leuk vinden om
in de natuur bezig te zijn.
Dit jaar is er een nieuwe bijenstal gebouwd. De stal is zo gebouwd
dat de bezoekers van zeer dichtbij van achter het glas naar de
bijenkasten kunnen kijken, zonder dat direct in contact komen met de
bijen. Binnenkort zal de binnenruimte meer aangekleed worden met
informatie en posters over de bijen.
Sinds april 2016 zijn de honingbijen weer geherintroduceerd. Er staan
twee bijenkasten aan een speciaal daarvoor ingerichte tuin aan de
rand van het complex aan de kant van de dijk. De bijen worden
onderhouden door twee gediplomeerde imkers die ook lid zijn van de
tuin.
Heb je vragen, opmerkingen of wil je meehelpen dan kan je contact
opnemen via emailadres info@onsbelang-nieuwegein.nl

