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Het is al november! Na weer zo’n warme, droge zomer en een zeldzaam zachte 

herfst lijkt het wel alsof de bladeren met tegenzin van de bomen vallen. Geniet nog 

maar even van de prachtige kleuren. 

 

Aan het begin van de zomer overleed Ruud 

Luik, sinds mensenheugenis voorzitter van 

de tuincommissie. Het functioneren van de 

tuincommissie raakte daardoor flink 

ontregeld. Maar gelukkig is er de trouwe 

groep vrijwilligers die er, samen met 

hovenier Mario, voor gezorgd heeft dat het 

nodige tuinwerk verricht werd. En met 

resultaat: de tuin stond er dit jaar beter bij 

dan ooit. Gelukkig heeft ook de 

tuincommissie zich intussen herpakt. En dat 

is maar goed ook want er komen 

spannende tijden aan. Daarom streeft de 

commissie er naar zich de komende tijd met 

een of twee leden te versterken. 

 

De renovatie van 

de achtergevels  
 

Een zaak die veel impact zal 

hebben voor de tuin is de geplande 

renovatie van de achtergevels. 

Hoewel de details pas de komende 

weken en maanden duidelijk zullen 

worden bereidt de tuincommissie 

zich, voor zover dat mogelijk is, nu 

al voor.  
 

Zo weten we dat er een strook van 

een meter of acht, negen langs de 

achtergevels nodig zal zijn voor de 

aannemer: steigerbouw, transport, 

opslag, bouwketen en dergelijke. 
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Licht in het donker 
 

Vorige winter hebben de halsbandparkieten, die de tuin 

regelmatig terroriseren, de kerstverlichting in de 

vlaggenmast (in de vorm van een kerstboom) ontdekt 

als speelgoed. Het stelsel van snoeren is onherstelbaar 

beschadigd.  
 

We hebben besloten dit sieraad dit jaar niet te 

vervangen door nieuw. Té duur.  
 

De rest van de kerstverlichting zullen we, vlak na 

Sinterklaas, wél aanbrengen. In twee forse kerstbomen 

en in drie takkenbossen van onze eigen wilgentenen. 

De lichtsnoeren bestaan inmiddels allemaal uit led-

lampjes, dus het stroomverbruik valt enorm mee.   

. 

 

Mogen we even zeuren? 
 

We vinden regelmatig overcompleet tuingereedschap, 

tuinslangen en dergelijke aan in de tuin. Overgebleven uit 

het vorige huis. Zonde om weg te doen. Goedbedoeld. 

Maar u maakt ons er niet blij mee. We hebben een heel 

magazijn vol oude scheppen, schoffels en harken en die 

moeten we allemaal afvoeren naar het kringloopstation. 

Wilt u ons de moeite besparen en dat voortaan zelf doen? 
 

Wilt u ook geen privé-meubilair in of bij de dekenkisten 

opbergen? Neem alle ‘eigen’ meubilair na gebruik weer 

mee naar huis, of – als u die hebt – berg ze in uw eigen 

berging en voorkom verrommeling van de tuin. 
 

En – jammer dat we het moeten vragen: deponeer géén 

oude dozen, kratten, dode kamerplanten of ander groot 

afval in de tuin. Ook niet op de afvalplekken. Die zijn 

uitsluitend voor tuinafval dat wordt gecomposteerd. 
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We streven er naar dat er één tuinhek 

gebruikt gaat worden voor inkomend verkeer 

en één voor uitgaand verkeer. 
 

Duidelijk is dat de hoek bij het terras een 

bottleneck zal vormen. Daar zijn de uitbouw 

van de serre, het geraamte van de 

zonnewering, de kruidentuin, de bakken met 

lavendel, de pas aangeplante haagbeuk, de 

acht bolboompjes… Kortom: wij zijn ervoor 

dat gebied vooraf te bestemmen als 

werkgebied. Met des te meer kracht kunnen 

we ons inzetten voor het sparen van de rest 

van de tuin. De haagbeuk zullen we 

komende winter uitgraven en elders in de 

tuin opkuilen voor herplanting een jaar later.  

 

Zó komen we de winter wel door… 

• Op maandag 31 oktober vond alweer de 

laatste reguliere werkmiddag van dit 

tuinseizoen plaats. Maar dat betekent niet 

dat er de komende maanden niets meer 

gebeurt. Er wordt nog gesnoeid (denk aan 

het knotten van de wilgen) en de 

boomchirurg komt nog een keer langs voor 

noodzakelijk groot onderhoud; 

• In de prairietuin zal het zogenaamde 

vedergras of kamgras worden aangevuld 

(dat is de grassoort die zo prachtig 

beweegt in de wind); 

• Komende maand kan hopelijk ook eindelijk 

de geschonken appelboom worden 

besteld en geplant; 

• Behalve dat we het gras zoveel mogelijk 

vrij van gevallen blad houden (dat mag 

composteren onder de struiken) krijgt het 

gras ook nog een keer een krachtige najaarsbemesting; 

• En in de blokhut vindt een najaarsopruiming plaats: alles wordt uitgezocht en 

gereinigd. De opknapbeurt van de blokhut zelf is uitgesteld tot het voorjaar.  

• De eerste reguliere werkmiddag van het nieuwe jaar is alweer op maandag 6 maart . 

_________________________________________________________________________ 

 
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, secretaris Van Esveldstraat 247 06 – 107 63 101 rg@freedom.nl 

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

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

                                                                                                                 Eindredactie en realisatie: Rob Geensen                                                                                                                            

 

U hebt de nieuwsbrief 

een poosje moeten missen 
 

Omdat het verschijnen van een nieuwsbrief 

voor veel bewoners een geheugensteuntje is 

om een vrijwillige gift over te maken is er dit 

jaar minder geld binnengekomen. 
 

Help dus deze keer extra royaal door een 

bedrag over te maken. Met uw giften kunnen 

we de tuin verder verbeteren. 
 

Uw gift is meer dan welkom op 

IBAN: NL84 ABNA 0537 2879 65 

ten name van ‘Woningen Bleyenburg’  

  

 

     Beestjes in de tuin 
 

Alle nestkasten in de tuin zijn 

schoongemaakt. Klaar voor vogels die 

straks willen schuilen of later willen 

nestelen. Er zijn vier gebruikte nestjes uit 

afgelopen voorjaar aangetroffen. 
 

Inmiddels hebben we voorlopig voldoende 

voederzaden, vetblokken en ander 

vogelvoer in huis. Zodra de temperatuur 

gaat dalen kunnen we dus met bijvoeren 

beginnen. 
 

Door de droge zomer hebben de egels, 

die weer regelmatig in de tuin worden 

gezien, niet voldoende kunnen eten om 

op te vetten. Dat is nodig om hun 

winterslaap te kunnen overleven. Wij 

helpen we ze door nog even bij te voeren.  

  


