Jaar-werkrooster groenonderhoud
U bent van harte welkom om mee te helpen bij het gezamenlijk
onderhoud van onze Bomenbuurt. In 2014gaan we aan de slag op:
Zaterdag 15 februari 9.30 – 12.00 u

Snoeien

(bij slecht weer zaterdag 22 februari)

Januari 2014

BOMENBUREN

Donderdag 3 april 19.00 – 20.00 u
Donderdag 1 mei 19.00 – 21.00 u
Mei (vóór eind mei)
Donderdag 5 juni 19.00 – 21.00 u
Donderdag 3 juli 19.00 – 21.00 u
Donderdag 7 augustus 19.00 – 21.00 u
Augustus (vóór 15 augustus)
Donderdag 4 september 19.00 – 20.00 u
November (afhankelijk van de bladval)

Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Heggen snoeien (eerste keer)
Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Heggen snoeien (tweede keer)
Algemeen onderhoud
Bladblazen

We verzamelen bij de materiaalgarage (Essenlaan 40).
Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27.

De kruidentuin naast de vijver
Misschien hebt u het gezien: omdat er bomen bij de kruidentuin gerooid
waren en het water niet goed weg kon lopen, bleef de tuin steeds erg
nat.Nadat er onlangs een drainagebuis gelegd is en de kruidentuin
opgehoogd is, ligt deze tuin er weer prima bij. In hetvoorjaar gaan er
nieuwe planten in. En daarna kan ieder die er gebruik van wil maken
weer vrij plukken wat nodig is.

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

P.S. Denkt u bij sneeuwval aan het schoonhouden van uw stoep?
U doet daar uw (oudere) buurtbewoners een groot plezier
mee!
En mogelijk kunt u hen ook op een andere manier helpen!

Bestuur en medewerkers
In het november-nummer van Bomenburen stond dat de Stichting
Bomenbuurt Griffioen (SBG) sinds 2004 verantwoordelijk is voor het
groenbeheer in onze buurt (o.a. de plantsoenen). Uiteraard kan de SBG
dit alleen maar doen wanneer er voldoende buurtbewoners als
bestuurslid of medewerker betrokken willen zijn bij dit onderhoud.
Eenmaal per maand (zie achterkant) en bij speciale werkzaamheden
(snoeien, bladblazen) ziet u onze vrijwilligers bezig. We zijn blij met
iedereen die op een of andere manier meewerkt. Maar uiteraard
kunnen we nog meer mensen gebruiken. Dus wanneer u mee wilt
helpen om onze buurt mooi te houden, sluit u dan aan of neem contact
op met een van de bestuursleden.
De bestuursleden van de Stichting Bomenbuurt Griffioen zijn:
Voorzitter:
Ella Lijnse, Essenlaan 13
Secretaris:
Co Verboven, Essenlaan 7
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
Verder: wanneer u een goed idee voor onze stichting hebt of een stukje
voor ‘Bomenburen’ wilt schrijven, horen we dit graag van u!

Bomen in de Bomenbuurt (slot)
Hiernaast ziet u het laatste stukje over de bomen waar onze straten naar
genoemd zijn. In vijf afleveringen zijn alle straten aan de beurt geweest.
Hartelijk dank aan Ineke Willeboordse die deze stukjes schreef!

Bomen in de Bomenbuurt: van Esdoorns, Olmen en Wilgen
Esdoorns Esdoornlaan
Vanuit de Abelenlaan lopen we de Esdoornlaan in. De oudste en
grootste Esdoorns staan aan deze kant. Verderop, naar de Olmenlaan
toe, staan jongere bomen. Deze zijn rond 2005 geplant tijdens de
groenrenovatie van de Bomenbuurt.
De Esdoorn heeft een handvormig blad, sommige soorten verkleuren
in de herfst fraai rood of geel. Nu, in de winter, zijn de wat grillig
gevormde takken goed te zien. De Esdoorn staat symbool voor
onafhankelijkheid.
Olmen Olmenlaan.
Olm en Iep zijn beiden namen voor dezelfde boom. In maart 2007 zijn
de grote Olmen in de Olmenlaan gerooid vanwege de iepziekte. Nadien
zijn er olmensoorten aangeplant die daar minder gevoelig voor zijn.
Alle olmensoorten zijn te herkennen aan het blad dat bij de steel een
“hapje”mist, maar dat is in de winter niet aan de orde. We zien nu een
laan vol met nog jonge bomen, een verschil met het majestueuze
aanzicht van vóór 2007. Maar ook dat is de natuur.
Wilgen Wilgenlaan?
Wat was er eerder; de namen van de lanen in de Bomenbuurt met een
daarop aangepaste beplanting of andersom? Wie het weet mag het
zeggen.
Lang voordat de Bomenbuurt gebouwd werd, heette de Griffioenstraat
het Stadswegje. Inhet beplantings-ontwerp voor de Bomenbuurt, in
1947 gemaakt door C.P.Broerse, wordt het Stadswegje Wilgenlaan
genoemd.Het Stadswegje werd dan ook voorzien van een aantal
Wilgenbomen maar de naam werd gewijzigd in Middelburgswegje en
half jaren ’60 in Griffioenstraat.
Van de Wilgen is er nog één over, eervorig jaar flink gesnoeid.
Door ziekte of storm zijn de laatste jaren bomen verdwenen waarvoor
ter plaatse, tot nu toe, geen vervangende bomen geplant zijn. O.a. vijf
Olmen in de Kornoeljelaan,drie Treurwilgen en een Esdoorn rond de
vijver,Wilgen in de Griffioenstraat, een Kastanje in de Kastanjelaan.
Daardoor is het beeld van de Bomenbuurt veranderd.

