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Zaterdag 22 april, 11 uur: opening van de bijenstal
Na vele uren inzet en hard werk door de
vrijwilligers is het dan zo ver: de bijenstal op
tuin W53 wordt officieel geopend op zaterdag
22 april om 11.00 uur op de Wiers.
De stal is zo gebouwd dat je, veilig vanachter
glas, de bijen kunt bekijken. Van heel dichtbij
zie je hoe de bijen met stuifmeel aan de
pootjes de kasten in zwermen. Een aanrader
voor een kleine pauze tijdens of na het
tuinieren.

Foto: vrijwilligers leggen een strak nieuw pad aan naar de bijenstal

Kassen, schuurtjes en andere bouwwerken
Van tijd tot tijd moet de vereniging een ronde maken om te kijken of alle kassen, schuren
en andere bouwwerken op de tuinen volgens de regels en vergunningen zijn. Ook
binnenkort gaat dat weer gebeuren. Een hele klus
en we zijn blij dat iemand die taak op zich heeft
willen nemen.
Namens het bestuur zal Son Tran Luu van tuin
W038, zie foto hiernaast, de komende maanden
alle bouwwerken op de tuinen van De Wiers en
het Klaphek in kaart brengen. Hij heeft daarvoor
van het bestuur toestemming om op alle tuinen de
situatie te beoordelen en eventueel te
fotograferen.
Op basis van deze gegevens kan het bestuur in de
tweede helft van het jaar toetsen of de kassen en
huisjes nog steeds voldoen aan de regels. Daarna
worden er nieuwe vergunningen uitgegeven. Als er
bouwwerken afwijken van de regels, moeten die
eerst worden aangepast voordat een nieuwe
vergunning mag worden verleend.
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Fraaie nieuwe natuurtuin in aanleg
Ook aan de nieuwe natuurtuin op De Wiers
wordt door een groep vrijwilligers hard
gewerkt. Ze leggen hier een kruidentuin
aan en zorgen voor allerlei beplanting waar
vlinders van houden. We houden jullie op
de hoogte! En neem gerust zelf eens een
kijkje bij de vorderingen op tuin W160.

Welkom nieuwe leden
In 2017 hebben we weer veel nieuwe leden mogen begroeten. Hartelijk welkom!
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Fruitbomen snoeien: welke ervaren tuinier kan het uitleggen?
Appel-, peren- of kersenboompjes, veel tuiniers zetten ze in hun tuin. Maar dan wil je de
boompjes natuurlijk ook mooi laten uitgroeien, met zo veel mogelijk fruit. Hoe doe je dat?
In welke maanden kun je snoeien? Welke takken haal je weg en hoeveel?
Als er ervaren tuiniers zijn die het leuk vinden om dit een keer uit te leggen aan een groep
geïnteresseerden, meld je dan aan bij het bestuur op de tuin of bij het emailadres
hieronder. Andere tuiniers willen graag van je leren.
Volgende bestuursvergadering
De volgende vergadering van het bestuur is op woensdag 3 mei 2017. Wil je een
agendapunt opgeven? Doe dit dan via info@onsbelang-nieuwegein.nl
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