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Al enige tijd werd achter de schermen gewerkt aan een nieuwe website
voor onze Stichting Bomenbuurt Griffioen. Inmiddels is ‘Griffioengroen’ in
de lucht. Op de voorkant van ‘Bomenburen’ ziet u de adresgegevens. De
oude website is vervallen.
Op de nieuwe site staan natuurfoto’s uit onze buurt, vorige afleveringen
van ‘Bomenburen’, informatie voor u als bewoner of als vrijwilliger, enz.
En regelmatig komt er een nieuw bericht.
Kijkt u eens op www.griffioengroen.com ! Wanneer u uw mailadres op de
site invult, krijgt u steeds een mailtje wanneer er een nieuw bericht
geplaatst is. Ga daarvoor naar ‘Volg’ (rechts onderaan), vul uw mailadres
in en klik op ‘meld mij aan’.
Blad ruimen

BOMENBUREN

Om ons heen zien we de bladeren van de bomen verkleuren en afvallen.
Ze vallen ook op de gazons. Wat doen we daarmee?
Kleine en lichte bladeren waaien wel weg. Die tasten het gras niet aan.
Maar groter en zwaarder blad, zoals dat van essen, esdoorns, eiken en
kastanjes, bevatten veel loog of zuur. Wanneer deze bladeren blijven
liggen en rotten, verstikken zij het gras waardoor dit afsterft en er kale
plekken in de gazons komen. Daarom moet dit blad weggehaald worden.
Ieder jaar ruimen vrijwilligers van de Stichting Bomenbuurt in november
het blad op de grasvelden in onze buurt op. Er is daarvoor een afspraak
met de gemeente gemaakt: wij storten het gras op de straten, de
veegauto van de gemeente zuigt ze daar op en voert ze af.
Onze vrijwilligers ruimen niet het blad op de stoepen en in de voortuintjes
op. Dat is de verantwoording van de bewoners. Maar ook u, als bewoner,
kunt deze bladeren op straat vegen. Daar neemt de gemeente het mee.

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

Het tijdstip van ons bladruimen is afhankelijk van de bladval (het ene jaar
vallen de bladeren eerder dan het andere jaar) en van de beschikbaarheid
van de veegauto. Daardoor duurt het soms wat langer voor alles weg is.

Voordat de Bomenbuurt er was … (4)
In de vorige aflevering van ‘Voordat de Bomenbuurt er was …’ zagen we
dat in 1832 alle grond in onze Bomenbuurt het eigendom was van Cornelis
Reijnierse die een grote boerderij aan de Seisweg bewoonde. Ook konden
we op het kaartje zien waar in 1832 de sloten lagen.
Tijdens de tweede wereldoorlog, dus ruim 100 jaar later, blijkt er niet veel
veranderd te zijn. Het slotenpatroon is nog grotendeels hetzelfde en de
grond is nog steeds in handen van de familie Reijnierse.
In de eerste weken van oktober 1944 bombarderen geallieerde
vliegtuigen de dijken van Walcheren waardoor Walcheren steeds verder
onder water komt te staan. Voorafgaand aan en tijdens deze inundatie
werden door de Engelse luchtmacht foto’s van Walcheren gemaakt.
De hiernaast afgedrukte luchtfoto van onze buurt is op 14 oktober 1944
door een Engels verkenningsvliegtuig gemaakt. Het zeewater had toen de
Griffioen nog niet bereikt. (Zie voor meer foto’s www.watwaswaar.nl)
Op de foto zijn de Singel, de Jodengang en de Seisweg met de grote en
uit-stekende boerderij van Reijnierse goed te herkennen. Ook het
slotenpatroon is goed te zien. Heel onze wijk was in 1944 nog
onbebouwd.

het water weg was, was alles hier kaal en doods. Ook waren de sloten
voor een groot deel dichtgeslibd.

Zo bleef het niet. Hard werd er gewerkt om alles weer te herstellen en de
grond weer voor de landbouw te kunnen gebruiken. Op een foto uit juli
1947 (ook op onze website toegevoegd aan dit artikel) is te zien hoe in het
noordelijk gedeelte van onze Bomenbuurt (de hoek van de Seisweg en de
Griffioenstraat) weer graan groeit.

Uiteindelijk komt het water tot de bolwerken van Middelburg. Op onze
website vindt u bij dit artikel een ‘ansichtkaart’ waarop te zien is hoe hoog

Uw donatie in 2014

het water bij de Griffioen stond.
Ook onze Bomenbuurt stond dus onder zout water. Bijna een jaar lang
had het zeewater vrij spel. Bomen en struiken overleefden dit niet. Toen

Onder dit kopje stond in het vorige nummer van Bomenburen dat uw
donatie voor 2014 rond 1 oktober afgeschreven zou worden. Helaas is dit
door een fout maar bij een deel van onze donateurs gebeurd.
Bij degenen bij wie de donatie nog niet geïnd is, zal dit nu rond 1 februari
2015 gedaan worden.
In 2015 zullen dan verder door ons geen donaties afgeschreven worden.

