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Jaar-werkrooster groenonderhoud 

U bent van harte welkom om mee te helpen bij het gezamenlijk 

onderhoud van onze Bomenbuurt. In 2015 gaan we aan de slag op: 

Zaterdag 14 februari 9.30 – 12.00 u 
     (bij slecht weer zaterdag 21 februari) 

Snoeien 

Donderdag 2 april 19.00 – 20.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 7 mei 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

     Mei (vóór eind mei) Heggen snoeien (eerste keer) 

Donderdag 4 juni 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 2 juli 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

Donderdag 6 augustus 19.00 – 21.00 u Algemeen onderhoud 

     Augustus (vóór 15 augustus) Heggen snoeien (tweede keer) 

Donderdag 3 september 19.00 – 20.00 u Algemeen onderhoud 

     November (afhankelijk van de bladval) Bladblazen 

 

 

10 jaar SBG! Wie doet mee? 

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 heeft een suggestie voor een 

activiteit en wie wil meehelpen bij de voorbereidingen?  

Neem dan contact op met Ella Lijnse, Essenlaan 13 of via het mailadres 

van onze stichting (zie voorkant). 

 

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! 

http://www.griffioengroen.nl/
mailto:stboomgrif@zeelandnet.nl


Voordat de Bomenbuurt er was … (5) 

Nog een keer over het zeewater dat in de winter van 1944-1945 tot de 

bolwerken van Middelburg stond.  

Op de Seissingel staat naast Villa Waterwijk een gedenkteken waarop 

aangegeven is hoe hoog het water op 19 januari 1945 tijdens de hoogste 

waterstand kwam. Die hoogte was ‘Plus 2,05 m NAP’. 

Op het kaartje hiernaast zijn de 

huidige gemiddelde hoogten  

van onze straten te zien  

(cijfers afkomstig uit het  

Actuele Hoogtebestand  

Nederland).  

Wanneer we deze getallen  

combineren, blijkt in de winter 

van 1944-1945 het water in  

onze Bomenbuurt bij de hoogste 

vloed en op het diepste punt  

van onze buurt tot 2,5 m hoog  

gestaan te hebben.  

De wisseling van eb en vloed zorgde ervoor dat sloten dichtslibden. Na 

de drooglegging van Walcheren was het slotenpatroon van onze buurt, 

dat vele jaren hetzelfde gebleven was, grotendeels verdwenen.  

 

Nogmaals subsidie voor rozen in het geveltuintje 

In 2017 bestaat Middelburg 800 jaar. Het streven is onze stad dan (maar 

niet alleen in dat jaar) een feestelijk en bloeiend aanzien te geven. Met 

dat doel is de ‘Stichting Middelburg Rozenstad’ opgericht. Deze stichting 

wil niet alleen  Middelburg omtoveren tot Rozenstad maar wil ook 

wijken en buurten, inclusief de binnenstad, door het groen mooier en 

leefbaarder maken.  

In het kader van dit project heeft de Stichting Bomenbuurt begin 2014 

aan alle bewoners die aan de voorkant van het huis een kaal muurtje 

hebben, gevraagd mee te doen door twee klimrozen in het geveltuintje 

te (laten) planten. Daarbij werd de helft van de kosten door de stichting 

Bomenbuurt gesubsidieerd.  

Veel bewoners deden mee. Al deze rozen zijn door ons geplant, zijn het 

afgelopen jaar gegroeid en zullen het komend jaar nog mooier zijn. Het 

zijn allemaal doorbloeiers en klimmers die geschikt zijn voor het muurtje 

aan de noordkant van het huis.  

Mogelijk zijn er nog meer bewoners die zulke rozen in de voortuin willen 

hebben. U hebt nu nog de gelegenheid onder dezelfde voorwaarden 

mee te doen. De rozen kosten € 10 per stuk waarvan u de helft betaalt 

(€ 5) en wij de helft. Voor opgave of vragen kunt u terecht bij Marien 

Boonman, Eikenlaan 17, tel. 627668. 

 

Passieprijs vrijwilligers voor Marien Boonman 

Om het vele vrijwilligerswerk dat in Nederland gedaan wordt in het 

zonnetje te zetten en om daardoor waardering uit te spreken, worden al 

enkele jaren prijzen gegeven aan organisaties of projecten die bijzonder 

in het oog springen. Dit jaar konden voor het eerst ook vrijwilligers “die 

van onschatbare waarde zijn” voorgedragen worden.  

De Stichting Hoogerzael had Marien Boonman voorgedragen i.v.m. het 

vele vrijwilligerswerk dat hij op Hoogerzael doet. Uit de meer dan 200 

voordrachten (vanuit het hele land) zijn twee personen gekozen, 

waaronder Marien! Uit handen van staatssecretaris Van Rijn en minister 

Plasterk ontving hij op 8 december de VriendenLoterij Passieprijs, 

bestaande uit een sculptuur en een geldbedrag. 

Marien is ook bestuurslid van de Stichting Bomenbuurt. Vanaf deze 

plaats feliciteren we Marien dan ook met deze erkenning! We zijn het er 

van harte mee eens! 

 


