De SBG en donateurs
Het doel van de Stichting Bomenbuurt Griffioen is het unieke karakter
van de Bomenbuurt te bewaren en zich in te zetten voor de belangen
van de bewoners. Uiteraard is de stichting daarbij afhankelijk van de
steun van bewoners als medewerker en/of donateur.
Wat doen wij o.a.?
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BOMENBUREN



Onderhoud van het openbaar groen in de Bomenbuurt
Opkomen voor behoud karakter Bomenbuurt (handhaven
beeldkwaliteitsplan)
Indien nodig bij bewoners heg knippen
Bij gemeente Middelburg gesprekspartner zijn voor voorzieningen
in de buurt
Bij Woongoed gesprekspartner zijn voor belangen bewoners

Nieuwe bewoners krijgen van ons een welkomstbezoek waarbij zij o.a.
de buurtfilm ‘Architectuur in het groen’ en het Beeldkwaliteitsplan
ontvangen en waarbij hen gevraagd wordt donateur te worden.
In onze Bomenbuurt staan 112 huizen. Van de bewoners is ruim 70%
donateur van de Stichting. We zijn daar blij mee. Met een donatie van
een gering bedrag per jaar laat u merken dat u achter de doelstelling van
onze stichting staat en dat u waardeert wat in de buurt gedaan wordt.
Misschien bent u nog geen donateur. Dan willen wij u vragen voor een
gering bedrag (bijv. € 5 of € 10 per jaar) donateur te worden. Om bij de
gemeente Middelburg en bij Woongoed een geloofwaardige
gesprekspartner te zijn, willen wij kunnen aantonen een groot aantal
bewoners te vertegenwoordigen. (Neemt u om donateur te worden
contact op met onze penningmeester: Piet de Rijke, Essenlaan 9.)

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

En bent u al wel donateur: in de loop van november zal uw jaarlijkse
donatie automatisch afgeschreven worden van uw bankrekening.

Rozenproject Bomenbuurt

Bomen in de Bomenbuurt: van Kastanjes en Duindoorn

Voor het jaar 2014 is Middelburg uitgeroepen tot Rozenstad. De
Stichting Bomenbuurt wil hieraan graag meedoen en tegelijk werken aan
een opknapbeurt van de geveltuintjes in onze buurt. Een aantal soorten
rozen zijn heel geschikt voor deze muurtjes op het noorden, zowel
groot- als kleinbloemigen.

Kent u dat? Je ziet zo’n glanzende kastanje liggen en als vanzelf buk je
en steekt hem in je zak. Er wordt wel gezegd dat een kastanje in je zak
goed is tegen reuma en jicht.

Alle bewoners die een kaal muurtje hebben of van wie het geveltuintje
een goede beurt nodig heeft, zijn bezocht en hen is gevraagd aan dit
project mee te doen door twee klimrozen te bestellen. Daarbij wordt de
helft van de kosten door de stichting Bomenbuurt gesubsidieerd.
(Normaal kost een roos € 12 tot € 16, bij onze grote bestelling betalen
wij € 10 per roos waarvan dus € 5 door de stichting en € 5 door de
bewoner betaald wordt.)
In de tweede helft van november zullen enkele vrijwilligers behulpzaam
zijn bij het planten en opbinden van de rozen. Het is de bedoeling de
komende jaren in het voorjaar een snoeidemonstratie te geven waarbij
tegelijk vragen kunnen worden gesteld. De eerste snoeidemonstratie is
op 14 maart 2014 op het St.Jansplein in Middelburg.
Wij hopen (en weten) dat door deze actie onze buurt er nog mooier uit
zal zien en dat het ook nog eens lekkerder zal gaan ruiken.
Verdere inlichtingen bij Marien Boonman, Eikenlaan 17; tel 06-15603127

Klachten over uw huis?
Heeft u klachten over de huizen in de Bomenbuurt (zoals wateroverlast
of iets anders) wendt u zich dan altijd eerst zelf tot Woongoed.
Natuurlijk is het daarnaast goed wanneer wij als stichtingsbestuur van
deze klacht op de hoogte zijn. Wanneer u niet of slecht geholpen wordt,
kunnen wij mogelijk gezamenlijk actie ondernemen.

Kastanjelaan.
Komend vanuit de Abelenlaan zien we een tamme Kastanje als eerste
boom. De bolster ziet er wat harig uit en de vrucht wordt als
kastanjepuree of gepoft gegeten.
We lopen verder in deze laan vol Paardenkastanjes. Wat zijn ze mooi
als ze in de Meimaand bloeien. Prachtige grote bomen die hier zo
beeldbepalend zijn en de Bomenbuurt maken tot wat hij is.
Het valt op dat niet alle bomen kastanjes hebben, sommige zijn steriel
door een kruising van verschillende soorten.
De Paardenkastanje heet officieel Aesculus hippocastanum. ‘Hippo’
betekent ‘paard’ en waarom nu paard? Wellicht omdat de plek op de
tak waarop het blad heeft gezeten de vorm van een hoefijzer heeft.
Ook werden kastanjes vanouds aan de paarden te eten gegeven.
De stam van de boom heeft een gedraaide bast, net alsof de schors
schuinweg om de stam is gewonden.
Doornlaan.
De Bomenbuurt kent verschillende soorten plantsoenen: het wat ruige
bosplantsoen, het meer strakke, gecultiveerde heesterplantsoen en
verder de keurige perken.
In de Doornlaan zien we een bosplantsoen. Allerlei bomen en struiken
door elkaar, o.a. Meidoorns, appel- en pruimenbomen, Mispels en
Duindoorn.
Deze laatste is hier een opvallende verschijning en in de Doornlaan
uiteraard op zijn plaats. Als pionier-struik van het duinzand groeit hij
hier in wat mildere omstandigheden hoog uit. Het blad is smal en
zilverachtig. Sommige - want alleen vrouwelijke duindoorns - dragen
oranje/gele bessen die tot in de winter blijven hangen en gaan gisten.
Dat ruik je dan ook.
De bosplantsoenen in de Bomenbuurt zijn een prima plek voor vogels.
Ze vinden er voedsel, nest- en schuilgelegenheid.

