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Woensdag 31 mei: bijenavond
Hoe leven honingbijen? Wanneer zwermen ze uit, hoe maken ze onze honing, wie wordt er
koningin? En wat maakt bijen zo ontzettend belangrijk voor de voedselvoorziening van alle
mensen (en onze eigen moestuinen)?
Op woensdagavond 31 mei vertellen onze imkers hier van alles over, met filmpjes en
andere beelden. Ook laten ze zien wat een imker zoal aan materialen gebruikt, van het
bekende imkerpak tot honingkamers. Het is erg leuk en informatief om te weten, zeker als
je later in de nieuwe bijenstal de bijen van dichtbij gaat zien. Achter glas kun je bijen aan
het werk zien. Je bent van harte welkom op 31 mei in de schuilhut op de Wiers, aanvang
19.30 uur. Als je erbij wilt zijn, meld je dan s.v.p. aan bij Hans de Vos (zodat we tijdig
kunnen zien of de ruimte in de schuilhut voldoende is) via hansdevos3432@gmail.com
Introducés zijn welkom.
Vele handen maken licht werk: vrijwilligers
gezocht!
Op de tuinenparken wordt veel werk verzet door
vrijwilligers. Soms zichtbaar, vaak onzichtbaar,
maar altijd fijn voor iederéén die een tuin heeft. Er
zijn mensen die zorgen voor het onderhoud aan
paden en op te leveren tuinen, er is een groep die
met veel inzet het winkeltje organiseert, anderen
zorgen voor rondleidingen aan nieuwe leden.
Om het leuk en licht te houden (iedereen heeft ook
nog zijn of haar eigen tuin), kunnen zij graag veel hulp gebruiken. Wil je af en toe ook een
paar uurtjes helpen, meld je dan aan bij een van de leden van het bestuur of via
info@onsbelang-nieuwegein.nl Bijvoorbeeld om:
– te helpen met grasmaaien
– de trekker met materialen te rijden
– palen te slaan
– en meer
Ook het bestuur kan meer hoofden en handen gebruiken, zo is er dringend een secretaris
nodig (notulen schrijven, inkomende mail verdelen, etc).
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
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opmerkingen hebben, laat ze ons weten via info@onsbelang-nieuwegein.nl

Ongewenst bezoek: inbraak
Helaas ook minder leuk nieuws: op tuinenpark De Wiers zijn onlangs enkele huisjes
opengebroken en er zijn enkele zaken gestolen. Dit is onmiddellijk gemeld bij de politie en
er zijn inmiddels maatregelen genomen (zoals versterkingen van de hekken bij de ingang).
Gelukkig komt dit niet vaak voor maar mocht het je sporen van inbraak vinden: meld het
svp bij het bestuur via info@onsbelang-nieuwegein.nl
Tuinmaatjes en MoVactor
Op tuinenpark De Wiers dragen we ook een steentje bij voor anderen. Zo begeleidt
Movactor enkele tuiniers met geheugenproblemen. Door deze begeleiding kunnen zij een
paar ochtenden per week lekker buiten tuinieren en klussen.
Het project Tuinmaatjes biedt kinderen (vanaf ca. 9 jaar) de gelegenheid om te leren
tuinieren onder begeleiding. Er zijn nog tuintjes over, ken je iemand die hier belangstelling
voor heeft, meld je dan voor meer informatie bij info@onsbelang-nieuwegein.nl
Tuinmaatjes maakt onderdeel uit van het
project Groen Doet Goed. Afgelopen
maand zijn er op tuin W193, 18 tuintjes
aangelegd voor de kinderen van BSO de
Wastobbe. Op doordeweekse dagen kun je
ze ’s middags bezig zien. Voor de kinderen
van Tuinmaatjes en de Wastobbe is een
zitje gemaakt met een picknicktafel onder
een pergola. Als je een keertje wilt komen
kijken of een handje helpen, dan ben je
van harte welkom.
Natuurtuin en de oude bijenstal
De natuur- en kruidentuin (tuin W 160) wordt steeds
mooier, door de vele uurtjes die vrijwilligers ook hier
insteken. De oude bijenstal, die nu leeg is, zal worden
gebruikt om bv schoolklassen alles over bijenkasten te
kunnen laten zien zonder bijen te storen (en kinderen dus
veilig te houden tegen eventuele steken). Daarna kunnen
de kinderen in de nieuwe stal, veilig achter glas, de bijen
zien zwermen.
Welkom nieuwe leden
De laatste maand hebben we weer 3 nieuwe leden mogen begroeten. Hartelijk welkom!
Wiegert Zwarts
tuin W177
Rahea Alimam
tuin W125
Mirjam Rouw
tuin K12A
Volgende bestuursvergadering
De volgende vergadering van het bestuur is op 12 juni 2017. Wil je een agendapunt
opgeven? Doe dit dan via info@onsbelang-nieuwegein.nl
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