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Wat een vreemd idee: de wintertijd is alweer begonnen. Maar kijk eens hoe 

mooi de tuin er nog bij ligt? Steeds meer herfstkleuren en alweer de eerste 

paddenstoelen. Geniet er vooral van, zolang het weer het toelaat. 

 
 

Op 9 november zal alweer de laatste 

reguliere werkmiddag van dit tuinseizoen 

plaatsvinden. Maar daarmee is het niet 

afgelopen. Ook daarna zullen er door de 

hovenier en de vrijwilligers nog 

verschillende klussen worden uitgevoerd.  
 

Zo gaan we de prairietuin nog uitdunnen: 

bepaalde soorten grassen en planten 

weghalen of terugsnoeien om andere 

soorten meer kans te geven. 
 

En we gaan een eind maken aan een 

terugkerend probleem: de gladheid van 

de vlonder. Vooral bij vochtig weer kan 

het levensgevaarlijk zijn om er over te 

lopen. Alle eerdere trucjes (zoals schrobben met zand of anti-mosmiddelen, zelfs het 

kettinkje om de vlonder af te sluiten) hielpen niet afdoende. Daarom is nu besloten het 

oppervlak te bespannen met heel fijn gaas: dubbeltjesgaas. Daarmee moet het probleem 

voorgoed de wereld uit zijn. 

 

Kort en groen nieuws 
 

 Eén van de bewoners heeft, ter 

gelegenheid van zijn 90e 

verjaardag gevraagd om giften 

voor de tuin in plaats van 

cadeaus. Dat leverde bijna 300 

euro op! 

 Onlangs is er een hek geplaatst 

langs de bocht in de stoep voor 

De Helden. Illegale parkeerders 

die bij een van de winkels aan 

de overkant moesten zijn liepen 
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Op weg naar kerst en oud- en nieuw 
 

Eind november beginnen we met het knotten 

van de wilgen langs het Breede Water. En die 

tenen zullen weer worden gebruikt voor de 

kerstverlichting, die na Sinterklaas zal worden 

aangebracht. In de opgestapelde wilgentenen 

en in de twee kerstbomen, die we ook dit jaar 

hopen te kunnen aanschaffen.  
 

Helaas is de kerstboomverlichting (na 10 jaar 

trouwe dienst!) aan het eind van z’n latijn.  

Met uw steun hopen we daarvoor nieuwe  

– energiezuinige – verlichting aan te schaffen. 
 

 

En na Sint en de Kerstman: 

voorjaarsbollen 
 

Afgelopen najaar hebben we bijna 1.500 

narcisbollen geplant, die voor een vrolijk geel 

voorjaar zorgen.  
 

Dit jaar willen we daar graag een grote vlek 

met krokussen aan toevoegen: die bloeien nóg 

wat vroeger. Vanzelfsprekend zijn bijdragen 

daarvoor van harte welkom. 
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regelmatig door het groen. 

Nu niet meer.  

 Afgelopen zomer werden er  

pompoenen gezaaid bij de 

tuinafvalplek. Na de oogst 

zijn er wat afgeleverd bij De 

Helden. Een van de ‘helden’ 

heeft daar (tijdens een 

werkmiddag) een heerlijke 

soep van gemaakt voor de 

vrijwilligers. Bedankt, held! 

 Er wordt al volop gewerkt 

aan het ‘winterklaar’ maken 

van de tuin. De rozen zijn 

aangeaard, de tuinslangen 

zijn opgeborgen, de 

buitenkranen worden 

afgesloten, er is grond, compost en mest ingekocht en er zijn zaden en pindablokken 

besteld voor de wintervoedering van de vogels. 

 Na de laatste werkmiddag wordt alle gereedschap schoongemaakt en gesorteerd. 

 En het nieuwe jaar starten we met het afbreken van de kerstversiering (ná 7 januari), 

afvoeren van snoeihout (inclusief de wilgentenen) en tuinafval. De eerste reguliere 

werkmiddag van 2016 staat al weer in de agenda voor maandag 14 maart. 

 

Nieuwe hagen rond de twee 

pleintjes 
 

Het gaat slecht met de taxushagen rondom 

de pleintjes: ze gaan geleidelijk dood. 

Vervangen door nieuwe is geen optie: de 

grond is er niet ideaal voor taxus, en 

bovendien zijn taxusboompjes 

onbetaalbaar. Besloten is de taxus te 

vervangen door haagbeuk. Door de kosten 

te spreiden hopen we die in de hand te 

houden. Tegen het eind van het jaar hopen we de helft van de hagen te vervangen: de twee 

‘halve hagen’ aan de kant van het gebouw: die is er het slechtst aan toe. De hagen aan de 

andere kant van de pleintjes volgen dan een jaar later. 

 
 

De tuincommissie: wie zijn dat? 
 

De tuin is bedoeld voor alle bewoners en bezoekers van Nieuw Bleyenburg. De tuincommissie beheert de tuin 

voor u, namens de eigenaar van het gebouw: de Vereniging van Eigenaars “Nieuw Bleyenburg Gebouw”.  
 

Commissieleden zijn: 

 Ruud Luik, voorzitter   Van Esveldstraat 247 telefoonnummer 273 34 16 

 Janny van Foreest-Doeven Jan van Galenstraat 28 telefoonnummer 274 57 70 

  Stien Vermeulen-Peeters  Jan van Galenstraat 24 telefoonnummer 293 60 52 

 Cor Agterberg    Van Esveldstraat 63 telefoonnummer 243 05 69 

 Rob Geensen    Van Esveldstraat 247 telefoonnummer 273 34 16 
 

De tuincommissie dankt alle vrijwilligers en giftgevers voor hun bijdragen. De tuin kan niet zonder u. 
 

                      Eindredactie en realisatie: Rob Geensen 

 

 

Uw giften blijven welkom 
 

Ons rekeningnummer (IBAN) is  

NL84 ABNA 0537 2879 65  

ten name van Nieuw Bleyenburg Tuin.  
 

Noteert u dat nummer even?  

Met uw financiële steun helpt u de tuin 

mooier maken. Alvast bedankt. 

 

 

 

 

En in januari: nieuwjaarsborrel! 
 

Na de jaarwisseling organiseert de tuincommissie, 

net als vorig jaar, een nieuwjaarsborrel bij De 

Helden. Dat is een mooie gelegenheid om elkaar 

het beste te wensen. Maar de tuincommissie wil 

hiermee ook iedereen bedanken voor zijn of haar 

bijdrage aan de tuin: of dat nu door werkkracht is, 

door financiële bijdragen of door het op andere 

manier laten blijken van waardering. 
 

De komende nieuwjaarsborrel zal worden 

gehouden op donderdag 7 januari van 16.00 tot 

17.00 uur. Tegen die tijd ontvangt u nog een 

uitnodiging met alle bijzonderheden. 

 

 


