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Bij deze (eerste) uitgave van BOMENBUREN 

Bij de oprichting van de Stichting Bomenbuurt Griffioen was één van de 

doelen het onderhoud van het openbaar groen in onze buurt 

(uitgezonderd het gras en de bomen).  

Een ander doel was het bevorderen van de onderlinge band tussen de 

bewoners en ieder te betrekken bij de natuur in onze groene buurt. In 

dat kader past de uitgave van dit blaadje.  

Het is onze bedoeling via BOMENBUREN  u regelmatig te wijzen op het 

moois dat er te zien is in de Bomenbuurt, tuintips te geven, enz. 

Reacties en aanvullingen zijn van harte welkom! 

 

Nieuwe donateurs 

Het was al lang geleden dat aan de bewoners van de Bomenbuurt 

gevraagd werd donateur te worden van onze stichting. Sinds die 

rondgang zijn er veel verhuizingen geweest. Daardoor was het aantal 

donateurs flink gedaald. 

In oktober en november hebben wij aan alle bewoners die ons nog niet 

steunden, gevraagd donateur te worden. Omdat wij subsidie krijgen van 

de gemeente Middelburg was het doel van deze actie niet in de eerste 

plaats de geldelijke steun (voor € 5 of € 10 per jaar bent u al donateur) 

maar de aantoonbare instemming van de buurtbewoners met het werk 

dat we doen. 

Velen van u hebben positief gereageerd. Daardoor zijn er nu meer dan 

80 donateurs (de buurt bevat 112 huizen). Hartelijk dank daarvoor! 

 

P.S.      Denkt u aan het schoonhouden van uw stoep? U doet   
            daar (oudere) buurtbewoners een groot plezier mee! 

http://www.griffioengroen.nl/
mailto:stboomgrif@zeelandnet.nl


Vogels in de wintertuin 

Vogels gebruiken het hele jaar veel energie. In de winter om zich op 

temperatuur te houden, in het voorjaar om te nestelen, eieren te 

leggen, hun territorium te verdedigen en hun jongen groot te brengen. 

In het najaar moeten ze weer reserves opbouwen voor de winter. 

In de winter kost het vogels veel energie om hun lichaamstemperatuur 

op 40 graden te houden. In een koude nacht verliezen kleinere soorten 

wel tien procent van hun gewicht. Als u wat voer strooit komen ze dus 

graag eten. Als extra energiebron kunt u vetbollen en pinda’s ophangen. 

Vogels komen daarom in de winter gemakkelijker in de buurt van uw 

huis. In ruil voor een beetje voer laten ze zich goed bekijken! 

Bij lichte vorst kunt vers water aanbieden. Er wordt van gedronken en in 

gebadderd. Dit is geen probleem. Het water rolt direct van de ingevette 

veren, dus bevriest niet. 

 

Het groen in tuin en buurt 

Op de website van de Bomenbuurt vindt u een mooie foto van een 

winterjasmijn in onze buurt. De sneeuwval nodigde uit tot deze foto.   

De winterjasmijn is een echte winter- en voorjaarsbloeier (december tot 

maart). Al 'vriest het dat het kraakt', dan nog blijven de bloemen fier 

bloeien. Van oorsprong is de struik afkomstig uit het gebergte in China 

en groeit daar op steile rotswanden tussen het struikgewas. Het is een 

ordeloze groeier en moet daarom tegen een muur aangebonden 

worden.  

Ook mooi zijn in de winter de rode takken van de Siberische Kornoelje. 

Langs het paadje van de vijver naar de Eikenlaan zijn ze te zien. 

 

Jaar-werkrooster groenonderhoud 

Naast het regelmatige onderhoud is er iedere maand een moment 

waarop we gezamenlijk aan de slag gaan. In 2013 zijn dat: 

Zaterdag 16 februari 9.30 – 12.00 u 
     (bij slecht weer zaterdag 23 februari) 

Snoeien 

Donderdag 4 april 19.00 – 20.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 2 mei 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

     Mei (vóór eind mei) Heggen snoeien (eerste keer) 

Donderdag 6 juni 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 4 juli 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 1 augustus 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

     Augustus (vóór 15 augustus) Heggen snoeien (tweede keer) 

Donderdag 5 september 19.00 – 20.00 u Algemeen onderhoud 

     Oktober en november Bladblazen 

 

We verzamelen bij de materiaalgarage (Essenlaan 40). 

Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27. 

 

Bestuursleden 

Het bestuur van de Stichting Bomenbuurt Griffioen bestaat uit de 

volgende buurtbewoners: 

Voorzitter:  Ella Lijnse, Essenlaan 13  

Secretaris:  vacature 

Penningmeester: Piet de Rijke, Essenlaan 9 

Groenbeheer:  Marien Boonman, Eikenlaan 17 

Bewonerszaken: Jos van Hees, Kastanjelaan 11 

Andere leden:  Ton Hubregtse, Kastanjelaan 13A 

    Jan Louwerse, Kastanjelaan 21 

   Willy Neve, Berkenlaan 21 

    Jopie Verwei, Lijsterbeslaan 21 

 


