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Nieuw PR-lid
Marieke Hoogwout (tuin W57) gaat vanaf heden de PR verzorgen. Komend jaar
zullen wij onze vereniging meer onder de aandacht brengen bij de Nieuwegeinse en
IJsselsteinse bevolking. Marieke zal ook Facebook gebruiken om activiteiten op de
tuin met een breder publiek te delen. Heb je mooie foto’s van je tuin, dieren,
planten op de tuin, deel het met anderen en stuur een bericht naar Marieke
pr@onsbelang-nieuwegein.nl
Bijen terug op de Wiers
Zoals velen van jullie al hebben gezien is in de afgelopen weken op tuin W53 van
de Wiers de verenigingsbijenstal gebouwd, met medewerking van veel tuinders van
de Wiers. We zijn trots op het resultaat.
Donderdag 23 maart zijn de eerste bijenvolken geplaatst en op vrijdag de 24e
vlogen ze al druk stuifmeel en nectar verzamelend op de volkstuinen.

Op twee deuren na, die binnenkort nog worden geplaatst, is de stal gereed en al
toegankelijk voor iedereen.
De stal is zo gebouwd dat de bezoekers van zeer
dichtbij vanachter het glas naar de bijenkasten
kunnen kijken, zonder dat ze direct in contact
komen met de bijen.
Zodra de deuren zijn geplaatst, zullen we ook de
binnenruimte van de bezoekersruimte aankleden
met informatie en posters over de bijen.

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

Met de komende lente-temperaturen zullen de fruitbomen snel in bloei gaan en zal
de bestuiving optimaal verlopen mede dankzij de bijen.
We zullen jullie in de komende maanden via Verenigingsnieuws en Facebook op de
hoogte houden van alle werkzaamheden en ontwikkelingen in de bijenstal.
Klusochtend 1 april
Zoals bekend is iedereen ingedeeld voor de klusochtenden, zie het klussenrooster
op de publicatieborden van de tuinen en de website. Zaterdagochtend 1 april (geen
grap) is er weer klusochtend. Alle leden die aan de beurt zijn krijgen een aparte
mail.
Tuinmaatjes
Tuinmaatjes is het project voor kinderen om samen met ouders te kunnen
tuinieren. Tuinen W188, W189 en W192 zijn hiervoor ingericht. Stichting Prokino
met de buitenschoolse opvang ‘de Wastobbe’ is ook aangehaakt, tuin W193. 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.
Tuinproject Vief van Movactor
Onze vereniging doet mee aan project Vief van movactor, zie
www.movactor.nl/ondersteuning/vief Sinds 2 weken hebben wij op de
woensdagmiddag hulp van 2 mannen en Mariëtte Ippel vanuit Movactor. Zij hebben
al geholpen met de aanleg van de bijenstal en zullen ook assisteren bij
werkzaamheden voor Tuinmaatjes en ook voor algemene
onderhoudswerkzaamheden tbv het tuinenpark.
Volgende bestuursvergadering
Volgende vergadering van het bestuur is op woensdag 5 april 2017. Wil je een
agendapunt opgeven? Doe dit dan via info@onsbelang-nieuwegein.nl
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