De Stichting Bomenbuurt Griffioen in 2016
Ook voor een stichting is het goed af en toe terug te kijken en te
evalueren wat er gedaan is. Zo kijken wij als SBG terug op 2016. En via
dit stukje laten we u meekijken:
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Website: www.griffioengroen.com
Mail:
stboomgrif@zeelandnet.nl

Aan alle bewoners is in 2016 weer het aanbod voor een afdakje
boven de poort gedaan waarbij de SBG de helft van de kosten voor
haar rekening neemt. In 2016 hebben twee bewoners hiervan
gebruik gemaakt. Daardoor komt het totale aantal afdakjes op 22.
Nadat er in het najaar van 2015 in veel huizen ernstig wateroverlast
was, hebben wij diverse indringende gesprekken gevoerd met
Woongoed. Uiteindelijk heeft dat er toe geleid dat bij veel huizen
de afvoerput in de poort op een andere manier op het riool werd
aangesloten en dat, waar nodig, kelders een waterdichte laag
kregen. Na een gesprek hierover was Woongoed bereid bewoners
€ 250 compensatie voor ondervonden overlast te geven.
Daarnaast hebben wij, als vertegenwoordigers van de Bomenbuurt,
ook andere onderwerpen met Woongoed en gemeente besproken.
2x is een hoveniersbedrijf ingehuurd om samen de heggen te
snoeien.
2x zijn afgevallen bladeren van de grasvelden verwijderd en, in
onderlinge afstemming, door de gemeente opgeruimd.
Van april t/m september was er de maandelijkse onderhoudsavond
voor het groen (bijv. de perken) in de buurt. Ook is regelmatig
zwerfvuil verwijderd.
Bestuursleden van de SBG vertegenwoordigden de Bomenbuurt in
het 'Wijkteam '– het regelmatig overleg van de gemeente met
bewoners en stichtingen in de Griffioen.
Om u als mede-buurtbewoner bij dit alles te betrekken is 6x
‘Bomenburen’ uitgebracht en zijn regelmatig foto’s en artikelen op
onze website geplaatst.

Veel van het bovenstaande zal in 2017 terugkomen. Daarnaast willen we
in 2017 op het Olmenpleintje nieuwe bankjes plaatsen.

Voor de gemeente Middelburg en voor Woongoed zijn wij als SBG de
vertegenwoordigers van de Bomenbuurt. In het overleg met hen komen
wij op voor de belangen van de bewoners in onze buurt. Het is daarom
voor ons van belang te kunnen aantonen dat wij veel bewoners
vertegenwoordigen. Vandaar dat wij u ook nu weer vragen wanneer u
dat nog niet bent donateur van onze stichting te worden.
Het gaat ons daarbij niet om de grootte van uw donatie (1 euro per jaar
zou al voldoende zijn, meer is natuurlijk welkom). Van de gemeente
Middelburg krijgen wij jaarlijks een ‘beheersvergoeding’ voor het
groenonderhoud en van Woongoed subsidie i.v.m. het overige wijkwerk.
Dat is tot nu toe ruim voldoende.
Maar het aantal donateurs is voor ons wel belangrijk! Op onze website
vindt u onder ‘Voor bewoners’ ons donateursformulier.

Voor de laatste keer rozen-aanbod
In 2017 viert Middelburg zijn 800-jarig bestaan. Vanaf 2013 zijn er op
vele plaatsen in onze stad rozen aangeplant om Middelburg in dit
jubileumjaar een feestelijk en bloeiend aanzien te geven. Ook wij als
Bomenbuurt hebben hieraan meegedaan. Bewoners konden via de SBG
twee rozen kopen waarbij de helft van de kosten door ons betaald werd.
Op die manier zijn er zo’n 80 klimrozen geplant, vooral tegen de
muurtjes aan de voorkant van de huizen.
Voor de laatste keer is het nu mogelijk aan deze actie mee te doen.
Wanneer u mee wilt doen, neemt u vóór 1 februari contact op met
Marien Boonman, Eikenlaan 17, tel. 06 - 15603127. U bestelt via hem
twee rozen die normaal € 10 per stuk kosten. Nu betaalt u € 5 per roos
en wij betalen de andere € 5 per roos.

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 dan ook op een andere manier helpen!

Tips voor het voeren van vogels in de winter
Zolang het zacht weer is en het niet sneeuwt, is er nog niet veel aan de
hand. Vogels komen dan nog wel aan hun kostje. Ze pikken besjes en
scharrelen wat tussen de bladeren. Maar als het harder gaat vriezen
wordt het voor de vogels een stuk moeilijker. Ze waarderen het zeer
wanneer wij hen dan helpen.
Niet alle vogels eten op dezelfde manier. Roodborstjes, heggenmusjes
en merels scharrelen graag op de grond. Strooi daar wat brood en los
voer. Zorg voor een overzichtelijke voederplaats waar vogels snel weg
kunnen vliegen. Helemaal ideaal zijn wat struiken vlakbij. Worden ze
gestoord tijdens het eten dan kunnen ze zich schuilhouden tussen de
takken. Bovendien willen vogels na het eten graag even uitrusten. Dan
komt zo’n struik op een beschut plaatsje in de zon goed uit.
Vogels eten graag in de vroege ochtend. Ze komen uit een koude winternacht en hebben veel energie nodig. Zaden, zonnepitten en ook wat
brood zorgen voor snelle energie. Strooi zoveel dat het na de ochtend zo
goed als verdwenen is. Strooi dan in de late middag opnieuw. Hou goed
in de gaten dat bij het vallen van de avond ook echt alle voer op is. Blijft
er teveel liggen dan kan er ongedierte op af komen en dat is zeker in een
woonwijk zeer ongewenst.
De bekende acrobaten zoals kool- en pimpelmezen pellen graag aan
kettingen pinda’s. Let er wel op dat ze vers zijn want schimmel in pinda’s
is funest! Tegenwoordig zijn verder overal vetbollen (vet met zaadjes) te
koop en vogel-pindakaas (gewone pindakaas is veel te zout).
Leg ook eens een doorgesneden appel of peer op een voederplank.
Merels, lijsters en andere besseneters snoepen er graag van.
Tot hoelang mag je voeren? Dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Vogels
regelen dat zelf wel. Komen er meer insecten dan zullen ze minder naar
de vetbollen komen. Toch blijven roodborstjes, merels, lijsters en
heggenmussen graag voer oppikken tussen de bladeren op de grond.
Ook al is het hoogzomer.

