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Over extreem weer gesproken. Pas geleden werd ons gevraagd of de tuinstoelen 

weer in het gras konden. Eind vorige week: sneeuw en nu regen en wind. Zo 

kwamen we in een paar dagen tijd van het voorjaar, via de winter in de herfst terecht. 
 

Welkom in alweer de 15e jaargang van deze 

nieuwsbrief. Dankzij de zonnige weken van vlak 

voor de sneeuwbuien was er gelukkig al een 

heleboel te zien in de tuin. De voorjaarsbollen 

natuurlijk, en bloeiende heesters zoals de 

knalgele forsythia en het stralend witte 

krentenboompje in het vogelbosje. Of kijk eens 

rond in de rotstuin (met kievitsbloemen) of in het 

bosgebied. Daar bloeit de camelia en (al sinds 

december) de helleborus. 

 

Groot en klein onderhoud 
 

• Bomen: Mario heeft op een aantal plekken   

al flink gesnoeid en gekandelaberd. Voor wat groter boom-onderhoud wordt binnenkort 

een specialist ingehuurd die de uitrusting en opleiding heeft voor het ‘zware werk’. 
 

•    Houtwerk: Janny en Ruth zijn begonnen 

met het reinigen en vervolgens in de olie 

zetten van de tuinbanken. Dat is een 

megaklus. Extra ‘handjes’ zijn dus hartelijk 

welkom.  
 

In het najaar krijgt de blokhut weer een 

grote onderhoudsbeurt. Deze keer kiezen 

we voor een lijnzaadolie in de stevige kleur 

‘Fins rood’. Voor extra karakter. 
 

•    Paden: Op verschillende paden, vooral 

in de vlindertuin, komt het asfalt omhoog, 

voornamelijk door boomwortels.  
 

De komende tijd wordt er een plan met 

bijbehorende begroting gemaakt om een 

en ander weer veilig beloopbaar te maken. 
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Schoolreisje vrijwilligers? 
 

Iemand kwam met de vraag of het geen 

leuk idee zou zijn om iets leuks te 

organiseren voor de vrijwilligers. Dat zijn 

de mensen die er zo veel aan bijdragen 

dat we met z’n allen van een goed 

verzorgde tuin kunnen genieten.  
 

Het leukste idee tot nu toe: een excursie 

naar de Botanische Tuinen van de 

Universiteit, compleet met een 

deskundige rondleiding. Dat idee gaan 

we de komende tijd uitwerken. 
 

 

Vogels voeren 2.0 
 

Die kletsnatte winter bracht nog een extra 

probleem met zich mee. Het vogelzaad in de 

silo’s was permanent vochtig, waardoor het 

ging schimmelen.  
 

Zo ontstond er één grote klont, waarin geen 

vogel meer geïnteresseerd was. We hebben 

verschillende zadenmengsels uitgeprobeerd, 

maar dat hielp allemaal niets.  
 

Uit een adviesrondje blijkt dat het overstappen 

op kleinere silo’s de beste kans op succes 

maakt. Daar zullen we de komende periode 

dus mee experimenteren, zodat we volgende 

winter goed voorbereid van start kunnen.  
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Hoe moet het verder met de tuincommissie? 
 

Vorig najaar werd binnen de tuincommissie gesignaleerd dat er een wel erg grote bijdrage 

aan het tuinwerk werd geleverd door maar een paar mensen. Dit zou op termijn een 

bedreiging kunnen zijn voor de continuïteit van het werk. Om te komen tot een plan van 

aanpak werden gesprekken gevoerd met een aantal mensen. Juist toen een 

groepsbijeenkomst met alle betrokkenen gehouden zou worden om conclusies te trekken 

werd, alsof de duivel ermee speelde, voorzitter Ruud Luik ernstig ziek. Hij zou een aantal 

maanden helemaal uit de roulatie zijn. En die periode zal nog wel even duren. 
 

In die periode bleek gelukkig dat de 

kwetsbaarheid van de commissie kleiner 

was dan eerder werd gevreesd. Janny en 

Ruth hebben, samen met Mario, en 

bijgestaan door een aantal enthousiaste 

vrijwilligers de zaak meer dan draaiend 

gehouden. De tuin ligt er, zo vroeg in het 

seizoen, beter bij dan ooit. De uitbreiding 

van het aantal zelfstandig opererende 

vrijwilligers draagt daar sterk aan bij. Met 

hen moeten we onze handen dichtknijpen. 

 

Tot slot: wat kort groen nieuws 
 

• Kruidentuin: Nadat vorig najaar de deels dode 

taxushaag langs het terras was vervangen door 

haagbeuk hopen we dit jaar de buxushaagjes in 

de kruidentuin te herstellen. Dat begint met 

biologische bestrijding van de rups van de 

buxusmot en in het najaar (als de kust weer veilig 

is) aanplant van nieuwe buxus. 
 

• Appelboom: Toen puntje bij paaltje kwam was een volwassen laagstam-appel in het najaar niet 

leverbaar. Met de bewoners die de boom wilden schenken is afgesproken dat we eind dit jaar een 

nieuwe poging ondernemen. 
 

• Stamrozen: Een bewoonster heeft aangeboden vier nieuwe stamrozen te schenken. Het wordt 

een trosroos die rijker bloeit, roder is en ook nog geurt. Ook deze giftgever hartelijk dank! 
 

• Tuinhek: Nu de nieuwbouw op het voormalige KPN-terrein zo’n beetje klaar is wachten we nog 

steeds op herstel van ons tuinhek (zijde Van Esveldstraat). Het hek moet zo snel mogelijk worden 

opgeknapt en weer gangbaar gemaakt. Helaas hebben we, om dat voor elkaar te krijgen, 

juridische bijstand in moeten roepen. 
 

• En tenslotte: Ruud Luik dankt u allen hartelijk voor de talloze kaarten, attenties en andere goede 

wensen tijdens zijn ziekte. Dat heeft hem goed gedaan. 

_________________________________________________________________________ 
 

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: 

• Janny van Foreest-Doeven Jan van Galenstraat 28 030 – 274 57 70 jenjvanforeest@gmail.com 

• Rob Geensen   Van Esveldstraat 247 06 – 107 63 101 rg@freedom.nl 

• Ruth Gabert  Jan van Galenstraat 68 06 – 810 09 445 rsm.gabert@ziggo.nl 

• Ruud Luik, voorzitter  Van Esveldstraat 247 06 – 511 77 301 ruudluik@freedom.nl 
 

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

                                                                                                                                Eindredactie en realisatie: Rob Geensen                                                                                                                            

 

Door ziekte heeft het tuinwerk 

even onder druk gestaan 
 

Maar gelukkig hebben andere vrijwilligers de 

handen extra uit de mouwen gestoken.  
 

Ook deze nieuwsbrief hebt u even moeten 

missen. En omdat de nieuwsbrief voor veel 

bewoners een geheugensteuntje is om een 

vrijwillige gift over te maken is dus er dus 

minder geld binnengekomen. 
 

Help dus deze keer extra royaal door een 

bedrag over te maken. Met uw giften  

kunnen we de tuin onderhouden en verder 

verbeteren. 
 

Uw gift is meer dan welkom op 

IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65 

ten name van ‘Woningen Bleyenburg’  

 


