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Uitslag wedstrijd: “Wie heeft het mooiste geveltuintje?” 

In de vorige ‘Bomenburen’ stond aangekondigd dat een onafhankelijke 

jury in juli/augustus alle geveltuintjes in de Bomenbuurt zou bekijken en 

de drie mooiste er uit zou kiezen. Hierbij de uitslag: 

    prijs:  Ineke en Bram  Willeboordse, Tamariskenlaan 1 

 Op de muur nog de originele beplanting van Euonymus . Deze is 

  op een creatieve manier onderhouden, waardoor de beplanting 

  opvalt.  Het geheel ziet er zeer verzorgd uit. 

    prijs:  Jochem  Sleiffer  en Nelleke Eefting, Essenlaan 23  

  Op de muur nog de originele beplanting van klimop. Het tuintje 

  is uitbundig, maar goed onderhouden. Wat opvalt is de  

  vijgenboom die door snoeien in toom wordt gehouden. Dit geldt  

  ook voor de hortensia. 

  Er staan ook oranje lelies. Een kleurig geheel.  

    prijs:  Dhr. en Mevr. Joosse, Doornlaan 5 

  De muur is beplant met een  puntige donkere klimopsoort die  

  goed onderhouden is.  De onder beplanting bestaat uit een hele 

  rij kleine roze rozen( the Fairy).  Het ziet er goed verzorgd  en  

  evenwichtig uit. 

Alle winnaars hebben een cadeaubon en een bos bloemen gekregen.            

Vanaf deze plaats nogmaals gefeliciteerd!                                                                            

De jury bestond dit jaar uit Willy Neve, Yvon Bosman en Ella Lijnse.  

We zien dat na drie jaar waarin we deze wedstrijd nu organiseren er 

meer aandacht wordt besteed aan de geveltuintjes. We zijn daar blij 

mee, want het is het visitekaartje van de straten en onze Bomenbuurt.                      

Volgend jaar zal deze wedstrijd daarom weer worden gehouden.  

Zie voor de foto’s: griffioengroen.wordpress.com  

 

http://www.griffioengroen.nl/
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Vriendelijk verzoek: kliko’s  in de poort 

Volgens een bericht in De Faam zijn de bewoners van Nieuw Middelburg 

gewezen op de regels rond het laten legen en de plaats van de kliko’s:  

1. Afvalcontainers mogen pas op de dag dat de huisvuilwagen 

langs komt vanaf 7.00 u worden buitengezet. Ze moeten nog 

dezelfde dag worden binnengehaald. 

2. Afvalcontainers moeten daarna op eigen terrein worden 

geplaatst. Dus niet op de stoep o.i.d. 

De gemeente zal er op toezien dat de wijkbewoners zich aan deze 

voorschriften houden. BOA’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 

zullen regelmatig in de wijk controleren. 

Ook voor onze Bomenbuurt gelden deze regels. Containers op de stoep 

is geen fraai gezicht en lege containers die niet weggehaald worden 

kunnen schade veroorzaken (bijv. wanneer ze omwaaien).  

Daarom een vriendelijk verzoek: zet uw kliko’s na het ophalen in de 

poort. U hebt ze ook daar bij de hand en ze staan uit het zicht. 

 

Werkrooster groenonderhoud 

Nog één keer is er een avond waarop we gezamenlijk in het groen 

werken: op donderdag 4 september vanaf 19.00 u. 

Daarna moeten in november de bladeren weer van de grasvelden 

verwijderd worden (datum afhankelijk van de bladval) om te voorkomen 

dat het gras onvoldoende licht en lucht krijgt. 

 

Waar is ‘Voordat de Bomenbuurt er was …’?  

Helaas is er in deze uitgave van ‘Bomenburen’ geen ruimte voor de serie 

‘Voordat de Bomenbuurt er was … ‘. De volgende keer hopen we de 

vierde aflevering te kunnen plaatsen. 

Subsidie bij aankoop afdakje 

Vanaf 2011 heeft de firma ATM op verschillende plaatsen in onze 

Bomenbuurt een overkapping over de ‘poort’ (de berging naast de 

voordeur) geplaatst. Daarbij zijn er verschillende uitvoeringen: 

       Model A:  een afdakje tot de helft van de poort;  

      zo’n model ziet u bijv. op Essenlaan  , 7, 9,    en   .  

       Model B:  een afdakje over de hele poort;  

      dit model ziet u bijv. op Berkenlaan 9 en 11. 

       Model C:  een hoekmodel met afdakje tot de helft van de poort; 

      dit model is te zien op Berkenlaan 15 (bij de brievenbus).  

       Model D:  een hoekmodel met afdakje over de hele poort.   

Deze modellen zijn sinds 2011 de enige overkappingen die (in nieuwe 

situaties) door Woongoed toegestaan worden. 

De Stichting Bomenbuurt Griffioen subsidieert voor bewoners de 

aanschaf van een afdakje op de onderstaande manier:  

*  Bij de modellen A en B betaalt de stichting de helft van de prijs. 

*  Bij de modellen C en D betaalt de stichting i.v.m. de extra kosten 

     voor deze overkappingen de helft van de prijs  +  €  00. 

Op onze website (zie voorkant) staat onder ‘Bewoners’ alle informatie 

over de aanschaf van deze afdakjes.  

 

Uw donatie in 2014 

Ruim 2/3 deel van de bewoners van onze buurt is donateur van onze 

stichting en heeft ons gemachtigd eenmaal per jaar de donatie te innen.  

In overeenstemming met de nieuwe Europese incassoregels informeren 

wij u hierover:  

Uw jaarlijkse bijdrage schrijven wij rond 1 oktober af. Ons incassant-ID is 

NL69ZZZ220582880000, uw machtigingskenmerk is afgeleid van uw 

postcode en huisnummer en de omschrijving is ‘donatie Stichting 

Bomenbuurt Griffioen  0 4’. Hartelijk dank voor uw waardering voor 

het onderhoud van onze Bomenbuurt.  


