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

Contact: tuinverhuur@onsbelang-nieuwegein.nl
PR/ activiteitencommissie


de leden informeren via informatieborden/deuren van de schuilhutten van de tuinparken de
Wiers en het Klaphek



het bijhouden en aanpassen van de website en facebook



organiseren van diverse activiteiten zoals 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

Heb je mooie foto’s, nieuws of wil je iets melden aan de activiteitencommissie mail dan naar:
pr@onsbelang-nieuwegein.nl
Winkelcommissie


organiseert de verkoop van jonge plantjes, meststoffen, compost, zand en potgrond



organiseert de jaarlijkse zaad- en aardappelbestellingen



zorgt voor de organisatie van de winkel op woensdag en zaterdag door de
winkelcommissieleden en vrijwilligers, van begin maart tot en met half juni



beheert de voorraad en informeert de chauffeurs die vrijdags rijden om nieuwe plantjes bij
de kwekerij te halen



zorgt voor de inrichting van de winkel op vrijdagmiddag/avond gedurende het
verkoopseizoen



het inroosteren van het winkelpersoneel



tijdens de week het verzorgen van de gekochte planten in de winkelkas



organiseert in het najaar de verkoop van biologische knoflook/winteruien op bestelling

Hen je vragen of opmerkingen dan kan je contact opnemen via email:
winkelcommissie@onsbelang-nieuwegein.nl
Natuurgroep
De natuurgroep zorgt er voor dat de natuurelementen op 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 kruidentuin midden op het tuinenpark is ook een
belangrijke taak.

Op tuinenpark de Wiers is ook een bijenstal gebouwd. Er staan meerdere bijenkasten op een speciaal
daarvoor ingerichte tuin aan de kant van de dijk. De bijen worden onderhouden door twee
gediplomeerde imkers die ook lid zijn van de tuinvereniging.
Heb je vragen, opmerkingen of wil je meehelpen dan kan je contact opnemen via emailadres:
info@onsbelang-nieuwegein.nl

