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In de vorige nieuwbrief kondigden we de laatste reguliere werkmiddag voor dit 

tuinseizoen aan. Maar daarmee stond alles in de tuin niet stil. Hovenier en 

vrijwilligers hebben zich, onparlementair gezegd, nog uit de naad gewerkt. 

 

Eindspurt in de tuin 
 

 Nadat we vorig jaar 1.500 

narcissen geplant hadden, 

hebben we daar in de afgelopen 

weken nog 1.200 krokussen aan 

toe kunnen voegen. Op naar het 

voorjaar! 

 Langs de bocht in het trottoir voor 

De Helden is een hek geplaatst, 

om te voorkomen dat illegale 

parkeerders dwars door het plantsoen naar de winkels aan de overkant lopen. Er zijn 

ook wat nieuwe beuken geplant. 

 Van de hagen langs de twee pleintjes is de helft vervangen door haagbeuk. De taxus 

die er eerst stond was niet meer te redden. Als de financiën het toelaten zullen we 

eind volgend jaar de andere helft vervangen. 

 De vlonder is bekleed met fijn gaas, zogenaamd dubbeltjesgaas. Ondanks alle 

eerdere maatregelen was de vlonder, vooral in natte perioden, spiegelglad. Deze 

rigoureuze oplossing lost dat probleem in elk geval definitief op. 

 De grassen in de prairietuin zijn uitgedund. Dat is gebeurd om andere planten, die 

hier en daar in de 

verdrukking kwamen, in het 

voorjaar meer ruimte en dus 

meer kans te geven. 

 En dan zijn ook de wilgen 

langs het Breede Water 

geknot, een jaarlijkse traditie 

van hovenier en een aantal 

stoere vrijwilligers. 

Traditioneel drinken die dan, 

in de pauze, warme 

chocolademelk met 

slagroom (en desgewenst 

een scheut rum).  

Tuincommissie Groen Bleyenburg 

 

Donderdag 7 januari 2016: 

Nieuwjaarsborrel. 
U bent welkom. 

Zie achterzijde van deze nieuwsbrief. 

 
 

 

Uw giften blijven welkom 
 

Ons rekeningnummer (IBAN) is  

NL84 ABNA 0537 2879 65  

ten name van Nieuw Bleyenburg Tuin.  
 

In de afgelopen maand hebben we veel geld 

uitgegeven. Maar dan heb je ook wat  .  

Helpt u mee onze financiële huishouding weer 

op orde te maken? 

Met uw extra eindejaarsgift helpt u de tuin 

mooier maken. Alvast bedankt. 

 

 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


De kerstverlichting: is het geen plaatje? 
 

Zoals in de afgelopen jaren traditie is geworden is de tuin vlak na Sinterklaas in kerstsfeer 

gebracht. Twee kerstbomen en drie hopen van (eigenhandig geknotte) wilgentenen. Omdat 

onze oude kerstverlichting aan het eind van zijn levenscyclus (steeds meer defecte lampjes, 

geen reservelampjes meer te krijgen, zeer energie-onvriendelijk) hebben we fors 

geïnvesteerd in nieuwe verlichting. LED-lampjes deze keer, die zeker 80% minder energie 

gebruiken dan de oude gloeilampjes. 
 

Stralend middelpunt is de nieuwe vlaggenmastverlichting: een 6 meter hoge ‘kerstboom’ van 

licht, die bevestigd is in onze nieuwe vlaggenmast. 
 

De verlichting brandt van omstreeks 16.30 tot 23.00 uur (de tijdschakelklok die we hebben is 

niet bijster nauwkeurig). Dit maakt het mogelijk ook nog even van de verlichting te genieten 

als de gewone tuinlantaarns uit zijn. Met oud- en nieuw zal de verlichting wat langer blijven 

branden. Na de nieuwjaarsborrel is het weer uit met de pret. 

 

 
 

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 

 

 

Uitnodiging 
voor alle bewoners van Nieuw Bleyenburg 

 

U bent van harte welkom op 

donderdag 7 januari 2016, van 16.00 tot 17.00 uur 

in de serre van De Helden 
 

De tuincommissie wil hiermee dank zeggen aan alle vrijwilligers die hun tijd inzetten. Maar 

ook aan alle giftgevers die de voortgaande verbetering van de tuin mogelijk maken. En 

natuurlijk al diegenen die ons stimuleren door hun waardering op andere wijze te laten 

blijken. 
 

Het is ook een mooie gelegenheid om elkaar een voorspoedig en gezond 2016 te wensen 

(op de laatste dag dat de kerstverlichting in de tuin brandt). 
 

De eerste consumptie wordt u aangeboden door de tuincommissie. Volgende 

consumpties zijn voor eigen rekening. Natuurlijk kunt u na afloop blijven eten in De 

Helden. Daarvoor kunt u reserveren in het restaurant of via telefoon (030) 258 83 89. 

 

 


