Buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ en speeltuin ‘De Griffioen’
Dit keer twee stukjes ‘uit de oude doos’. Het artikeltje hiernaast stond in de
PZC van 3 juli 1951. Het artikeltje op de achterkant in de PZC van 1 mei 1959.
Na de tweede wereldoorlog was er in Middelburg een groot gebrek aan huizen.
Vooroorlogse plannen voor woningbouw buiten de vesten werden weer
opgepakt en begin 1949 konden de eerste huizen in de nieuwe wijk Griffioen
(nu Bomenbuurt) opgeleverd worden. In maart 1950 waren alle huizen klaar.
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De nieuwe buurt was een kinderrijke buurt. Helaas was het streng verboden op
de grasvelden te spelen of te voetballen. Daar stonden onderstaand bordjes.
Maar op de rustige straten, waar weinig verkeer was, kon volop gespeeld en
gevoetbald worden.

Waarschijnlijk waren er actieve ouders in de buurt komen wonen want al kort
na de bouw werd de buurtvereniging ‘Over de Seisbrug’ opgericht. Deze
vereniging nodigde via een advertentie in De Faam van 28 juli 1950 heel de
buurt uit voor een kinderfeest met een ‘gecostumeerde voetbalwedstrijd’. En
vervolgens zette zij zich in voor een buurtspeeltuin. Een speeltuin, zoals zij
schreven “in de omgeving van de buurt Seisweg, Seissingel, Jodengang en Park
de Griffioen”. De speeltuin was dus niet alleen voor de kinderen uit de nieuw
gebouwde wijk maar ook voor de kinderen uit de omgeving.
Deze speeltuin kwam op een stuk grond tussen de Olmenlaan en de Seisweg.
Zoals te lezen is hadden ambachtsschoolleerlingen een mooie overdekte
zandbak gemaakt. Ria Nieuwenhuize-Lagendijk, die ook als kind al in onze wijk
woonde, vertelde dat er verder o.a. wippen, grote en kleine schommels, een
rekstok, een wipschommel en een glijbaan waren. Helaas was deze laatste van
hout. Dat betekende dat er bij het afglijden ook wel eens splinters in je zitvlak
kwamen. En de schommels hadden metalen stangen i.p.v. kettingen. Je kon er
erg hoog mee maar het is daardoor ook wel eens voorgekomen dat iemand
ermee over de kop ging.

De speeltuin was geen lang leven beschoren. In 1955 besloot het gemeentebestuur tot de bouw van een lagere school en een ULO in de Olmenlaan.
Daarvoor moest de speeltuin wijken. Maar het bouwterrein dat ervoor in de
plaats kwam bood voor de kinderen uit de buurt in het eerste jaar nieuwe en
uitdagende mogelijkheden.

Ook de buurtvereniging hield het niet lang vol. Hieronder is te lezen dat zij
in 1959 al opgeheven werd. Het overgebleven geld kreeg een mooie
maatschappelijke bestemming. Grappig is het te lezen dat er toen nog
onbekommerd over “de oudjes” gesproken werd en dat de mannen “als
extraatje een geurig pakje tabak aangeboden kregen”. Beide zaken zouden
nu heftige reacties oproepen.

