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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de elfde NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze manier 
worden jullie als bewoners uit de Groenestraat 
(nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoogte ge-
houden van de activiteiten en het onderhoud van 
'Het Tussendoortje'. 
 
ZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOKZONNIGE ZAAISTROOK    
Op de zonnige zaaistrook staan verschillende 
bloemen in bloei, zoals de Korenbloem, het Roze 
Streepzaad en de Leeuwenbekjes. De Zonne-
bloemen beginnen ook mooi groot te worden en 
zijn ter ondersteuning vastgezet met touw. 
Een aantal andere eenjarige plantjes, zoals de 
Vergeet-me-niet, de Vogeloogjes en het Ridder-
spoor, doen het wat minder goed. Wellicht zijn 
deze planten minder geschikt voor deze stand-
plaats of bodem. Het zijn in ieder geval leererva-
ringen die gebruikt worden voor volgend jaar. 
 
OPENING 15 JUNIOPENING 15 JUNIOPENING 15 JUNIOPENING 15 JUNI    
Op vrijdag 15 juni hebben een aantal kinderen uit 
de Blokstraat en Groenestraat op spectaculaire 
wijze de speelplek geopend met hun zelfgemaak-
te waterraketten. Vervolgens was het tijd voor een 
korte speech van Berend, waar de woorden Een-
dracht en Volharding centraal stonden. "Mooie 
Oud-Hollandse woorden die ruim 100 jaar gele-
den op de gevels in Oud-Assendorp werden aan-
gebracht, maar ook nu, anno 2018, erg actueel 
zijn. Eendracht heb ik gezien in de bindende rol 
(de sociale functie) die 'Het Tussendoortje' kan 
hebben, voor de saamhorigheid, de gezelligheid, 
het samen spelen en het elkaar leren kennen, 
maar zonder dat het benauwd of beperkt. Je kunt 
je natuurlijk afvragen waarom er een heuvel is 
opgeworpen, als het juist de bedoeling is om de 
verbinding te zoeken, maar dat is geheel toevallig 
;-) 
En Volharding? dat heeft natuurlijk alles te maken 
met het doorzetten en niet opgeven. Waar we aan 
beginnen, maken we ook af. Ook al zit het tegen of 
zien we niet direct resultaat. Onze Volharding en 
Eendracht heeft er in ieder geval voor gezorgd dat 
wij hier nu staan, zodat de volgende generatie 
over 30 jaar kan zeggen; wat fijn dat er toen be-
woners waren die zich bezig hielden met een vita- 

le omgeving. Daar mogen we trots op zijn!” 
Na de speech volgde de onthulling van het naam-
bord en daarboven de insectenkastjes, door een 
aantal enthousiaste kinderen. Daarop nam Katha-
rine het woord en bedankte Berend en Edith voor 
hun inzet het afgelopen jaar, met een mooi biolo-
gische bos bloemen en een fles wijn. Daarna was 
het tijd om de langste pannenkoektafel van Zwolle 
aan te vallen, met dank aan alle pannenkoekbak-
kers! 
De kinderen mochten voor het eerst volop genie-
ten van de speelplek en dat was ook voor de vol-
wassenen een waar genot. Want wat was het leuk 
om de kinderen zo mooi te zien spelen met el-
kaar! Ook met dank aan de ROVA, die ’s ochtends 
nog het zitje van de schommel had opgehangen. 
Al met al was het een groot succes met een 
mooie opkomst van bewoners en een aantal ge-
nodigden, zoals Paulien ten Dam (wijkbeheerder 
Assendorp), Arjan Broer (HeelBreed en de Groene 
Loper) en Erik de Kruif (Landschap Overijssel en 
de Groene Loper). Zowel bewoners als betrokke-
nen hebben enthousiast gereageerd op de hele 
metamorfose. Natuurlijk hartelijk dank daarvoor! 
    
PERSBERICHT PEPERBUSPERSBERICHT PEPERBUSPERSBERICHT PEPERBUSPERSBERICHT PEPERBUS    
In verband met de opening stond op 20 juni een 
persbericht van ons buurtinitiatief in De Peper-
bus. 
 
WWW.HETTUSSENDOORTJE.INFOWWW.HETTUSSENDOORTJE.INFOWWW.HETTUSSENDOORTJE.INFOWWW.HETTUSSENDOORTJE.INFO    
Wellicht is het je opgevallen dat in het persbericht 
van De Peperbus ook een internetadres stond, 
namelijk: hettussendoortje.info. Deze site is nog 
volop in ontwikkeling en zal steeds meer vorm 
krijgen, maar geeft nu al een goede indruk van 
wat de mogelijkheden zijn. Neem dus af en toe 
opnieuw een kijkje! Het kan bijdragen aan het 
delen van informatie met bewoners of initiatief-
nemers elders van soortgelijke projecten. Ook zijn 
de werkdocumenten en is allerlei informatie over 
het onderhoud, de activiteiten en de geschiedenis 
van 'Het Tussendoortje’ te vinden. Zo heeft elke 
bewoner toegang tot alle documenten, kan elke 
(nieuwe) bewoner alles nalezen en kan er contact 
gezocht worden met het comité.  



Natuurlijk staan een aantal foto’s en het filmpje 
van de opening al op de website. 
    
FOTO’S EN FILMPJESFOTO’S EN FILMPJESFOTO’S EN FILMPJESFOTO’S EN FILMPJES    OP DE SITE OP DE SITE OP DE SITE OP DE SITE     
Foto- en videomateriaal van werkzaamheden of 
activiteiten op 'Het Tussendoortje' worden ook op 
de website geplaatst. Daarbij wordt rekening ge-
houden met de wijze waarop de bewoners worden 
geportretteerd. Heb je bezwaar tegen het plaat-
sen van beeldmateriaal of wil je een al geplaatste 
foto graag verwijderd hebben? Neem dan even 
contact op via info@hettussendoortje.info of meldt 
het bij één van de comitéleden.  
    
SPELENDE KINDERENSPELENDE KINDERENSPELENDE KINDERENSPELENDE KINDEREN    
Het is fantastisch om te zien hoe graag de kinde-
ren op de speelplek van 'Het Tussendoortje' ko-
men spelen. Hele hordes rennen over de heuvel 
en zijn zwart van het stof. En net zoals de volwas-
sen moeten wennen aan de verandering, geldt dat 
ook voor de kinderen. Wat mag ik wel?, wat mag 
ik niet? waar moet ik voorzichtig mee zijn? en wat 
kan absoluut niet kapot?  Gelukkig worden veel 
van deze vragen spelenderwijs en met een beetje 
meer nabijheid dan anders beantwoord. De ROVA 
vindt het belangrijk om te benadrukken dat het 
belangrijk is dat de kinderen niet met speelgoed 
(gereedschap) of door te schoppen met de voeten 
de grond op de heuvel verwijderen. Hoe verleide-
lijk het ook is. Het glijden langs de zijkant, waar-
door het gras en zand verdwijnt, is voor de ROVA 
heel herkenbaar en helaas niet helemaal te voor-
komen. De heuvel is tenslotte geen zandbak of 
glijbaan. Daarvoor kunnen de kinderen beter naar 
het Assendorperplein gaan. 
 
PLAN PLAN PLAN PLAN ––––    DO DO DO DO ––––    CHECK CHECK CHECK CHECK ----    ACTACTACTACT    
Inmiddels is het bijna een jaar geleden dat het 
draagvlak en de bereidwilligheid van de bewoners 
voor de metamorfose in een enquête duidelijk 
werd. Daarna kwam een periode van plannen ma-
ken (PLAN) en realiseren (DO). Met de overgang 
van de aanleg naar het onderhoud is het een goed 
moment om even te evalueren (CHECK) hoe het 
gaat en wat dat voor de nabije toekomst betekent 
(ACT). Het signaal uit de straten is ronduit positief 
en veel hoopvolle verwachtingen zijn uitgekomen.  
Het draagt bij aan een prettige leef- en speelom-
geving en een betere buurtcohesie. Een veel ge-
hoorde reactie is ook dat je over alles goed geïn-
formeerd wordt. Hopelijk draagt de website daar 
nog meer aan bij. Heb je ideeën en suggesties, 
geef dat vooral aan bij de comitéleden.  
Met het tweewekelijks tussendoren wordt de mo-
gelijkheid gegeven elkaar te ontmoeten en mee te 
doen bij het onderhoud. Het is ontzettend leuk om 
te zien dat veel (nieuwe) bewoners een bijdrage 

komen leveren en van de gezelligheid genieten. 
Dus kom je tussendoren? neem gezellig je buren 
mee! 
    
HET TUSSENDORENHET TUSSENDORENHET TUSSENDORENHET TUSSENDOREN    
Ondanks al onze vakantieplannen, staat de natuur 
in de zomer natuurlijk niet stil. Het is even af-
wachten wat er nodig is om het nieuwe gras en de 
nieuwe planten door de eerste zomer heen te 
loodsen. De verwachting is dat de zomer droge 
periodes zal kennen en dan is het belangrijk dat 
we de nieuwe aanplant en het gras ondersteunen 
met extra bewateren. Daarnaast is het belangrijk 
om de hard geworden grond vooraf te schoffelen, 
zodat het water ook de grond in kan sijpelen en 
niet direct uit de borders stroomt. Ook het gras 
zal af en toe gemaaid moeten worden en het liefst 
als het nog kort is, zodat het als voeding en vocht 
voor de bodem kan blijven liggen. 
Het tussendoren lijkt onder een aantal bewoners 
al echt een begrip te worden. Laten we telkens bij 
het tussendoren even stil staan bij de komende 
twee weken en afspreken hoe we dit gaan organi-
seren. Het tussendoren zal dus ook tijdens de 
zomervakantie gewoon doorgaan op: 8 juli om 
12:00 uur en op 22 juli, 5 augustus, 19 augustus 
en 2 september om 15:00 uur. 
    
BURENDAG 22BURENDAG 22BURENDAG 22BURENDAG 22----09090909----2018 IN DE GROENESTRAAT2018 IN DE GROENESTRAAT2018 IN DE GROENESTRAAT2018 IN DE GROENESTRAAT    
Vorig jaar was de Burendag in de Groenestraat 
een groot succes. De Groenestraat heeft zich 
daarom opnieuw ingeschreven voor de Burendag 
op zaterdag 22 september. Het is nog even af-
wachten of we de aangevraagde subsidie van het 
Oranje Fonds gaan ontvangen, maar dit kan mooi 
gebruikt worden voor het onderhoud en eventuele 
herstelwerkzaamheden. Het comité zal zich weer 
gaan inzetten om een leuk gevarieerd programma 
samen te stellen voor jong en oud, dus reserveer 
deze dag alvast in je agenda! Ideeën zijn natuur-
lijk van harte welkom.  
 
VERANDERING VERANDERING VERANDERING VERANDERING SAMENSTELLING COMITÉSAMENSTELLING COMITÉSAMENSTELLING COMITÉSAMENSTELLING COMITÉ    
Comitélid Erik Jan heeft aangegeven zich 
voortaan te willen richten op de bewonerstaken. 
Graag willen we hem bedanken voor zijn inzet en 
met name het zaaien van het zaadje voor het ver-
groenen van de straat met Vitaal Assendorp. 
 
VOLGEVOLGEVOLGEVOLGENDE NIEUWSFLITSNDE NIEUWSFLITSNDE NIEUWSFLITSNDE NIEUWSFLITS    
Tijdens de zomer slaan we een nieuwsflits over. 
De eerste nieuwsflits zal in september weer ver-
schijnen. 
 
Fijne vakantie en tot de volgende Nieuwsflits in 
september! 
Het Tussendoor Comité 


