Wie heeft het mooiste geveltuintje?
Het stukje grond voor het muurtje aan de voorkant hoort bij uw woning.
Alle geveltuintjes samen zijn een visitekaartje van onze buurt. Daarom
‘WIE HEEFT HET MOOISTE GEVELTUINTJE VAN DE BOMENBUURT?’ wil
de Stichting Bomenbuurt het onderhoud van deze tuintjes verder
stimuleren. We doen dat door, net als in de vorige twee jaren, een
wedstrijd uit te schrijven:
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In juli/augustus gaat een onafhankelijke jury de geveltuintjes in de
Bomenbuurt bekijken en kiest de drie mooiste uit.
Natuurlijk zijn er prijzen:
* De eerste prijs is een plantenbon van € 50,-, in te wisselen bij het
tuincentrum van Arduin aan de Langevielesingel.
* De tweede prijs is een plantenbon van € 40,-.
* De derde prijs is een plantenbon van € 30,De winnaars krijgen begin augustus persoonlijk bericht.

Werkrooster groenonderhoud
In de zomer gaan we gezamenlijk aan de slag op:
Donderdag 3 juli
Donderdag 7 augustus
Dinsdag 19 augustus
Donderdag 4 september

Website: griffioengroen.wordpress.com
Mail:
stboomgrif@zeelandnet.nl

19.00 u
19.00 u
19.00 u

Algemeen onderhoud
Algemeen onderhoud
Heggen snoeien (2e keer)
Algemeen onderhoud

Vindt u het leuk om mee te doen? U bent van harte welkom! We
verzamelen we bij de materiaalgarage (Essenlaan 40).
Naast de werkavonden worden op dinsdag 19 augustus voor de 2e keer
de heggen gesnoeid. Daarbij is ’s morgens en ’s middags hulp nodig.
Inlichtingen bij Marien Boonman, tel. 06 15 60 31 27.

Voordat de Bomenbuurt er was … (3)
Het Kadaster is een register van alle onroerende goederen zoals grond,
huizen, e.d. Bij de start van het Kadaster op 1 oktober 1832 werden alle
percelen grond in Nederland, gebouwd en ongebouwd, door landmeters
in kaart gebracht. Zo ook het gebied van onze Bomenbuurt.
Op onderstaand kadastraal kaartje uit 1832 zijn de verschillende
percelen in onze buurt te zien, gescheiden door sloten (de rechte lijnen).
Het kaartje is bewerkt waardoor op de achtergrond de huidige
bebouwing te zien is. U kunt nu de plaats van uw huis nagaan.

Wanneer we langs de Seisweg van rechts naar links kijken, is eerst de
boerderij van Cornelis Reijnierse aangegeven. Hij was in 1832 de
eigenaar van alle grond in onze Bomenbuurt. Naast de 16 percelen op
het kaartje had hij nog meer grond. Zijn boerderij stond ongeveer op de
plaats waar nu het doktershuis van dokter Lankhorst is.
Naast zijn erf was een boomgaard (waar nu de eerste huizen van de
Essenlaan staan), daarnaast twee percelen bouwland (waarop de
volgende huizen van de Essenlaan gebouwd zijn).
Op de plaats van de huizen in (een deel van) de Lijsterbeslaan was in
1832 een kleine strook bos, omringd door sloten.
Alle andere percelen – verder van de Seisweg vandaan en dus lager
gelegen – waren weilanden. Verreweg de meeste huizen in onze
Bomenbuurt zijn dus in voormalige weilanden gebouwd.
Net niet meer zichtbaar op het kaartje is de grond die bij Huize De
Griffioen hoorde. In 1832 was de eigenaar daarvan jhr. Ewout van
Vredenbosch. Op dit grondgebied staan nu de huizen van Park de
Griffoen.

10 jaar SBG!
Wie doet mee?

In een eerder artikeltje zagen we dat de Bomenbuurt een laaggelegen
poelgebied was, omringd door hoger gelegen kreekruggen zoals de
Seisweg. Op de kreekruggen werden de boerderijen gebouwd en de
grond bij de kreekruggen was geschikt als bouwland. De lager gelegen
poelgebieden stonden in de winter onder water en kregen daarom
weiland als bestemming. Dat alles zie je ook op dit kaartje.

De Stichting Bomenbuurt Griffioen is in 2005 opgericht. In 2015 bestaat
onze stichting dus 10 jaar. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt
voorbij laten gaan!
Als feestdag is gekozen voor zaterdag 29 augustus 2015 (= laatste dag
zomervakantie 2015). Het is de bedoeling op die dag een buurtfeest te
organiseren met onderdelen voor kinderen en volwassenen.
Zo’n feestdag vraagt voorbereiding. Wie wil meedenken?
Neem dan contact op met Ella Lijnse, Essenlaan 13 of via het mailadres
van onze stichting (zie voorkant).

