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Er heeft in de tuin al weer een aantal werkmiddagen van vrijwilligers 

plaatsgevonden. De bloembollen zijn over hun hoogtepunt heen. In bomen en 

struiken breekt de bloesem door. Zie bijvoorbeeld het vogelbosje. Dat wordt 

later dit jaar een rijke bessenoogst voor de vogels. De lente is begonnen. 

 

Normaal gesproken is de winter voor de tuin 

een rustig seizoen. Maar afgelopen winter 

heeft een verbazend aantal activiteiten 

plaatsgevonden. 
 

 Dankzij uw giften hebben we kunnen 

investeren in een nieuwe vlaggenmast, 

compleet met vlag en wimpel. De oude 

mast was verrot, was bij een storm uit 

het lood gewaaid en niet meer te 

redden. 
 

 Tot plezier van velen onder u hebben 

we ook kunnen investeren in nieuwe, 

energiezuinige kerstverlichting. Dat 

vond u een duidelijke verbetering. 
 

 Begin januari vond weer de inmiddels 

traditionele nieuwjaarsborrel van de 

tuincommissie plaats in de serre. Het 

was weer volle bak. Met dank aan De 

Helden voor hun bijdrage. 
 

 Dan werd er ook nog een oud probleem 

eindelijk  opgelost. Bij vochtig weer 

werd de vlonder boven het Breede 

Water spekglad. Alle eerdere pogingen er wat aan te doen faalden. Daarom is nu 

gekozen voor een rigoureuze oplossing: de vlonder is bekleed met fijn gaas, 

zogenaamd dubbeltjesgaas. 
 

 En dan is er, dankzij de Verenging van Eigenaren Gebouw, nog een veiligheids-

probleem in de tuin aangepakt. Van de stoep langs de fietsenstalling kwamen de 

tegels steeds losser en ongelijkmatiger te liggen, met alle risico’s van dien. De tegels 

zijn opnieuw gelegd. De aansluiting met het gazon zal binnenkort worden verbeterd. 
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We kunnen nog hulp gebruiken 
 

We mogen met elkaar onze handen wel 

dichtknijpen met het vele werk dat door 

vrijwilligers wordt gedaan. Tijdens de 

veertiendaagse werkmiddagen, maar soms 

ook tussendoor. Bij die werkmiddagen 

treedt hovenier Mario Nijholt op als coach 

en coördinator. Belangstelling? Loop dan 

eens langs tijdens zo’n werkmiddag. 
 

Er zijn ook mensen die er de voorkeur aan 

geven een eigen stukje van de tuin te 

adopteren. Dat kan natuurlijk ook buiten de 

werkmiddagen om. Momenteel zijn we op 

zoek naar iemand die het leuk vindt de zorg 

voor de kruidentuin op zich te nemen.  
 

Voelt u zich uitgedaagd? Neem dan  

contact op met een van de leden van de 

tuincommissie (de adressen staan op de 

achterzijde van deze nieuwsbrief). 

 

 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


Het nieuwe tuinseizoen is begonnen: voorlopig zijn dit de plannen 
 

 De komende weken zal geleidelijk aan duidelijk worden welke planten moeten 

worden vervangen of aangevuld (de zogenaamde ‘inboet’). Dat wordt prioriteit één, 

ook financieel. Met natuurlijk de geraniums voor in de potten. 
 

 Over een aantal weken zullen we weer tuinafval laten afvoeren om tot compost te 

verwerken. Niet te vroeg in het seizoen, zodat overwinteraars eerst op hun gemak uit 

hun winterslaap kunnen 

ontwaken. 
 

 Dan kunnen ook de meubels 

voor de ‘hangplek’ onder de 

bomen weer naar buiten. Door 

onder meer stormschade zijn 

dat er helaas niet meer zo veel. 

Spaardoel voor komend jaar: 

geld inzamelen voor nieuwe 

meubels. 
 

 In het najaar willen we ook de 

tweede helft van de hagen rond 

de twee pleintjes vervangen 

door haagbeuk. 
 

 En we hebben goed begrepen 

dat veel bewoners heel blij 

zouden zijn met meer 

voorjaarsbollen! 

 

 

 
 

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 

 

Op veler verzoek weer een rondleiding 
 

Afgelopen zomer nam de activiteitencommissie 

het initiatief voor een rondleiding door de tuin. De 

rondleiding was, mede door het perfecte weer, 

een groot succes. 
 

Daarom heeft de activiteitencommissie het 

initiatief genomen komende zomer weer zo’n 

activiteit te organiseren. Dat zal, als het weer 

meewerkt, op 17 juni gaan gebeuren. Houdt de 

aankondiging op de borden in de gaten. Ook deze 

keer zal Nel van Meijeren onze ‘reisleidster’ zijn.  
 

Reken op een uurtje, het tempo is rustig en 

halverwege pauzeren we voor een drankje. Ook 

als u minder goed ter been bent of bijvoorbeeld 

een rollator nodig hebt, kunt u gerust meedoen. 

 
 

 

Uw giften voor de tuin blijven zeer welkom 
 

Ons rekeningnummer (IBAN) is: 

NL84 ABNA 0537 2879 65  ten name van Nieuw Bleyenburg Tuin.  
 

In de afgelopen periode hebben we veel geld uitgegeven en we zitten nog vol plannen. 

Helpt u mee die mogelijk te maken? Met uw gift helpt u de tuin mooier maken.  

Alvast hartelijk bedankt. 

 

 


