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Wat een lang en prachtig najaar. Het wilde het maar geen winter worden.  

Op tweede kerstdag wandelde er nog een jonge egel door de tuin.  

En de prunusboompjes in de Jan van Galenstraat droegen al bloesem. 
 

Soms zit het mee 
 

In de tuin konden, dankzij het goede weer,  

nog veel projecten worden afgerond. 
 

 Bijvoorbeeld het selectief maaien van 

het talud en het knotten van de wilgen 

langs het Breede Water. 
 

 Ook de tweede fase van de vervanging 

van de haag rondom de pleintjes kon 

worden afgerond. In plaats van taxus 

(die bezig was langzaam dood te gaan) 

is er nu haagbeuk aangeplant. 
 

 Verschillende bomen en heesters zijn 

gesnoeid. De meest in het oog 

springende is de boom die 

gekandelaberd is (rigoureus terug 

gesnoeid). Die boom nam veel zicht en 

zon weg. 
 

 En door al dat snoeiwerk zaten we met 

grote bergen snoei- en ander tuinafval. 

Mede dankzij de gemeente kon dat 

worden afgevoerd. Het zal worden 

verwerkt tot compost. 
 

 In het gras werden nog eens 2.500 

verwilderingsbollen gepoot: deze keer 

een mengsel van verschillende soorten 

laag blijvende en vroeg bloeiende 

soorten. Wilt u, in verband met de 

bollen die inmiddels op allerlei plaatsen 

in het gazon staan, in het vroege 

voorjaar (met name februari en maart) 

zo min mogelijk over het gras lopen? 

Tuincommissie Groen Bleyenburg 

 

Uitnodiging 

voor alle bewoners van 

Nieuw Bleyenburg 
 

U bent van harte welkom op 

donderdag 5 januari 2017 

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 2017 te 

wensen. 
 

De eerste consumptie wordt u aangeboden 

door de tuincommissie. Volgende 

consumpties zijn voor eigen rekening. 

Natuurlijk kunt u na afloop blijven eten bij  

De Helden. Daarvoor kunt u reserveren in 

het restaurant of via (030) 258 83 89. 

 

http://www.nieuwbleyenburg.nl/


Soms zit het tegen 
 

 Sommige mensen die met hoogwerkers 

werken zijn nogal hardleers. Vooraf 

krijgen ze duidelijke instructies over hoe 

schade in de tuin zoveel mogelijk beperkt 

kan worden, bijvoorbeeld door het 

gebruik van rijplaten. Ondanks dat hing 

het afgelopen weken weer mis. Met als 

gevolg een flink beschadigde grasmat 

voor de huurwoningen aan de Van 

Esveldstraat. De kosten voor herstel 

zullen op de daders worden verhaald. 

 Vlak na Sinterklaas werden de 

kerstbomen en hopen wilgentenen met 

verlichting in de tuin geplaatst. Wie 

schetst onze verbijstering toen tijdens 

een van de eerste nachten een van de 

kerstbomen, compleet met verlichting, 

bleek te zijn verdwenen. Voor vervanging 

hadden we helaas geen budget meer 

beschikbaar. Vanzelfsprekend is er 

aangifte gedaan. 

 

We kunnen nog wel wat hulp gebruiken 
 

De reguliere werkmiddagen beginnen halverwege maart weer. Bij die werkmiddagen treedt 

hovenier Mario Nijholt op als coach en coördinator. We kunnen nog best wat helpende 

handjes gebruiken. Belangstelling? Loop dan eens langs tijdens zo’n werkmiddag. Of neem 

contact op met een van de leden van de tuincommissie. 
 

 

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. 

 

Uw giften voor de tuin blijven zeer welkom 
 

Ons rekeningnummer (IBAN) is: 

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

Ook in de afgelopen periode hebben we weer veel geïnvesteerd. 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. 

 

 

 

 

Theo: bedankt! 
 

Theo van Elteren, een van onze 

medebewoners, heef vele jaren lang oud 

papier weggebracht naar een verzamel-

station. Dat was een enorme klus: 

praktisch elke maand gemiddeld 600-800 

kilo papier. De opbrengst van dat papier 

kwam de laatste jaren ten goede aan de 

tuin.  
 

Om gezondheidsredenen is Theo nu 

gestopt. Op deze plek willen we hem nog 

eens in het zonnetje zetten en bedanken 

voor zijn onvoorstelbare inzet. Theo: 

bedankt!  En het ga je goed. 
 

De papierinzameling is voorlopig stop 

gezet. Naar een vervanger voor Theo (of 

andere oplossing) wordt nog gezocht.  

U kunt nú solliciteren…  

 


