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BOMENBUREN

Ooit stond dit bord op alle gazons van de gemeente Middelburg. Ook op de
grasvelden in onze Bomenbuurt.
De tijden zijn veranderd! Het is heerlijk om te zien hoe kinderen lekker
spelen en rennen op het grasveld. In welke wijk hebben ze zoveel groene
ruimte bij hun huis?
Er is één maar …..!
Op sommige plaatsen ligt veel hondenpoep! Dit verknoeit het speelplezier
van de kinderen en de vreugde van hun ouders. Het is ook ronduit vies
wanneer je kind hierin gestapt of gevallen (!) is.
Daarom een oproep aan hondenbezitters: houd ook rekening met onze
kinderen. Laat uw hond alleen zijn behoefte doen langs de oost-west straten
in onze wijk (zoals de Olmenlaan) en niet op de overige grasvelden.
Nog beter is: zorg dat u altijd een opruimzakje bij u hebt.
En voor ouders en anderen: u mag dit ook altijd aan hondenbezitters vragen.

Website: www.griffioengroen.nl
Mail: stboomgrif@zeelandnet.nl

Bomen in de Bomenbuurt:
van Lijsterbessen, Tamarisken en nog meer
Meteen is duidelijk welke lanen we deze keer gaan bezoeken.
In de Lijsterbeslaan is de beplanting behoorlijk op de schop gegaan tijdens
de groenrenovatie van 2004/2005. De heestervakken zijn gerooid en
opnieuw ingeplant met forsythia en ribes en tegen de achtertuinen van de
Essenlaan o.a. seringen en meidoorn. In het voorjaar een feestje met al die
kleuren. En ja die bomen, zijn dat wel Lijsterbessen? Het is de Zweedse
Lijsterbes. Als ze bloeien hebben ze een typische geur. Mooi zijn de
oranje/rode bessen die later verschijnen.
Op de hoek Lijsterbeslaan/Kornoeljelaan stond ooit de mooiste boom van
de Bomenbuurt: een majestueuze, solitaire Olm. In 2010 letterlijk geveld
door de Iepziekte. Iets naast die plek, net in het perkje, staat nu een rode
Beuk die nog wat moet groeien, willen we de Olm vergeten.
De roze wolken met Tamarisken in de Tamariskenlaan waren de afgelopen
weken niet te missen. Zo langzamerhand komen we weer met beide benen
op de grond want ze zijn bijna uitgebloeid. Ook deze Tamarisken zijn in
2005 opnieuw aangeplant. Ze groeien als kool en we proberen ze een
beetje in toom te houden door regelmatig te snoeien.
De Tamarisk is één van de weinige heesters die goed zoute zeelucht kan
verdragen. Als ze bloeien en het is warm weer, waan je je door de
karakteristieke geur in een zuidelijk vakantieland.
In de Tamariskenlaan staan een aantal grauwe Abelen. Grote bomen.
In het voorjaar komen er lange katjes aan die we met hopen op de straat
terugvinden. De grauwe Abeel is een kruising van de witte Abeel en de
Ratelpopulier. Een heerlijk geluid als de wind door de bladeren gaat. Het
ruist als de zee.
Meteen lopen we even de Kornoeljelaan uit richting Berkenlaan, want de
Chinese Kornoelje bloeit nu met grote witte bloemen. Ook hiervan zijn
tijdens de groenrenovatie een aantal bijgeplant o.a. achter het
transformatorhuisje van de Delta. Kijk eind juli eens naar de bijzondere
vorm van de rode vruchten.

Nogmaals aanbod afdakje voor de helft van de prijs!
In mei hebt u van ons een folder gekregen met het aanbod van een
overkapping boven de poort voor de helft van de prijs. Bij ongeveer 15
huizen in onze buurt ziet u zo’n afdakje (in verschillende uitvoeringen).
Wanneer u, als huidige bewoner, voor 1 augustus a.s. zo’n afdakje bestelt,
subsidieert de Stichting Bomenbuurt de helft van het aankoopbedrag.
Wanneer een bewoner verhuist, moet een oude overkapping verwijderd
worden. Het nieuwe afdakje is het enige model dat bij nieuwe bewoners
door Woongoed toegestaan wordt. Daarom wil de Stichting Bomenbuurt dit
aanbod (een afdakje voor de helft van de prijs) in de komende jaren aan
nieuwe bewoners blijven doen.
Aan huidige bewoners kan deze gunstige regeling na 1 augustus niet meer
gegarandeerd worden!
Wanneer u nog mee wilt doen maar de folder kwijt bent, kunt u een nieuwe
folder verkrijgen bij onze penningmeester: Piet de Rijke, Essenlaan 9.

Werkrooster groenonderhoud
In de zomer gaan we gezamenlijk aan de slag op:
Donderdag 4 juli
Donderdag 1 augustus
Donderdag 5 september

Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud

Vindt u het leuk om mee te doen? U bent van harte welkom!
We verzamelen om 19.00 u bij de materiaalgarage (Essenlaan 40).
Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27.

En de geveltuintjes …..
Zoals in de vorige ‘Bomenburen’ stond, gaat in juli een onafhankelijke jury
de geveltuintjes in de Bomenbuurt bekijken en kiest de drie mooiste uit!

