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Op 15 juni is het vernieuwde Tussendoortje, 
de groene speelplaats tussen de Groenestraat 
en de Blokstraat, feestelijk geopend. Bewo-
ners van beide straten hebben zich hard 
gemaakt voor deze vernieuwing, omdat het 
voorgaande Tussendoortje onvoldoende aan-
trekkelijk bleek voor kinderen en de plek 
vooral dienst leek te doen als kattenbak. Me-
de door de grote inzet van bewoners is het 
Tussendoortje nu een prachtig stukje natuur 
om trots op te zijn. 

Door: Tryntsje v.d Meer 

Omdat ik pas sinds november bewoner ben 
van de Blokstraat, ken ik de historie van het 
Tussendoortje niet tot in de finesses. Aange-
zien ik er nu pal tegenover woon leek het me 
wel zo gepast om me in de materie te verdie-
pen. De zoektermen Tussendoortje Assendorp 
brengen me op de nodige krantenartikelen en 
een uitgebreide, uiterst informatieve website. 
Een doorgang tussen twee straten met een ei-
gen website, dan moet er iets bijzonders aan 
de hand zijn. En dat is het geval.  

Deze plek blijkt jarenlang een doorn in het 
oog te zijn geweest voor de bewoners van 
beide straten. Het grote aantal katten dat on-
ze wijk rijk is wist de plek beter te vinden en 
te benutten dan de kinderen en dat kan na-
tuurlijk nooit de bedoeling zijn. Dus hebben 
bewoners de handen ineen geslagen en de 
schouders eronder gezet. Het resultaat mag 
er wezen. 

Rust en reinheid 
Op een bloedhete vrijdagmiddag besluit ik 
het Tussendoortje in gebruik te nemen bij 
wijze van voortuin. Gewapend met pen, 
opschrijfboekje en een kopje thee neem ik 
plaats op het bankje in de schaduw - ik ben 
de enige bezoeker. Dat is mooi, want nu kan 
ik in alle rust wat om me heen kijken. De 
heuvel in het midden met de buis eronder is 

Betrokken Assendorpers zorgen voor frisse doorgang
Het Tussendoortje leeft!

al aardig begroeid, de beplanting aan de zij-
kant heeft uiteraard iets te lijden gehad van 
de tropische temperaturen, de zonnebloemen 
ogen enigszins verdrietig en het insectenhotel 
staat er fraai bij.  

Aan de overkant zie ik, tussen twee boom-
stammen in, een schommel hangen. Super, 
daar ga ik straks even mee spelen. En wat mij 
het allermeest opvalt is dat hier nergens rom-
mel ligt: geen Red Bull-blikjes, plastic zak-
ken, klokhuizen, snoeppapiertjes. Helemaal 
niks. En dat zit meteen een stuk prettiger. Ik 
haal het theezakje uit mijn kopje en loop 
daarmee uiteraard naar de aanwezige prul-
lenbak. Hier afval laten slingeren zou bijna 
aanvoelen als een milieudelict. 

In gebruik 
Intussen wordt er aan de Groenestraatkant 
een auto geparkeerd. Een meneer met een 
boodschappentas loopt het Tussendoortje op 
en opent de schuttingdeur. Heel even voel ik 
mij een parasiet in andermans tuin, maar een 
vriendelijke groet van de man in kwestie laat 
dit gevoel snel passeren. Even daarna fietst 
mijn overbuurvrouw over het mooie, aange-
legde pad. ‘Tussendoortje, hè’, verklaart ze 
haar route. Gelijk heeft ze. 

Wat een fijne plek is dit en wat een rust. Ook 
wel logisch, het is vakantietijd. Op de achter-
grond hoor ik de vertrouwde, altijd aanwe-
zige klusgeluiden. Hier en daar kabbelt een 
auto voorbij, wat muziekjes vanuit diverse 
tuinen en dichtbij hoor ik zelfs iemand in z’n 
koffie roeren. Kan ook thee zijn. Iets verderop 
klinkt het open trekken van een blikje. Dat 
brengt me op een idee en mijn koelkast is 
dichtbij, dus… 

Rolverdeling 
Teruglopend naar het Tussendoortje realiseer 
ik me ineens dat mijn telefoon en opschrijf-
boekje daar nog liggen… Natuurlijk, alles ligt 

er nog, hier kan 
dat gewoon. Ik 
ben inmiddels 
niet meer de 
enige bezoeker: 
vanaf de heuvel 
en een liggende 
boomstam kij-
ken twee kat-
ten mij strak 
aan. Vooral die 
witte met de 
zwart gestreepte 
staart lijkt een 
verklaring te ei-
sen voor mijn 
aanwezigheid. 
Latere navraag 
bij een mede-
bezoekster leert 
me dat de be-
treffende kat de symbolische directeur van 
dit terrein is. Uiteindelijk gaan de viervoeters 
weer hun eigen weg, zonder het achterlaten 
van hun afvalstoffen. Zelfs zij snappen hoe 
het hier werkt. 

Na een aantal bezoekjes ervaar ik het Tussen-
doortje als een soort baken van rust midden 
in de wijk. Tot enkele weken geleden, toen 
ik met een flesje water en een oude VIVA 
wederom van plan was om ‘mijn bankje’ in 
‘mijn tuin’ in te gaan nemen. Dat liep even 
anders. Want ineens zag ik vijf, zes of wel 
zeven kinderen klauteren, klimmen, ren-
nen, gillen, giechelen in en rondom het Tus-
sendoortje. Onder hen herkende ik enkele 
voormalige belletjestrekkers, ik had ze al 
een poosje gemist. Met een tevreden gevoel 
maakte ik rechtsomkeert, ik ben hier nu dui-
delijk teveel en vertrouw erop dat ze het net-
jes achterlaten. 

Tussendoren 
Afgelopen zondag werd via de Blokstraatapp 

eigen foto bewoners

Door: Daan Gilbert    
Nieuwe buren ontmoeten, gezamenlijk activiteiten ondernemen of lekker eten met elkaar; op 
zaterdag 22 september was het weer  landelijke burendag. Bij het Oranjefonds dat  de buren-
dag dit jaar alweer voor de 13e keer  organiseerde waren ook dit jaar weer tal van  activiteiten 
aangemeld, zesduizend in totaal.  Ook in Assendorp ontpopten zich op burendag activiteiten 
in diverse straten, waaronder  in de Goudsbloemstraat. Hier zijn in het  laatste deel de bomen 
van boomtuintjes voorzien, waarbij jong en oud onder het genot van koffie en zelfgebakken 
taart door Lisa mee hielp het resultaat te bereiken. Als dank  en verrassing voor de mooie 
boomtuin voor  haar huis fleurde buurvrouw Bea ieders huis  op met een mooie bos Dahlia’s 
uit haar eigen Dahliatuin; en zo geniet iedereen nog even  na van deze mooie dag.   

Burendag in Assendorp

gevraagd wie er zin had te komen ‘tussendo-
ren’, oftewel helpen met onderhoud aan het 
Tussendoortje. Dit was mijn kans. De kans 
om, net als veel anderen, mijn bijdrage te le-
veren en de handen uit de mouwen te steken. 
Misschien ook de kans om erachter te komen 
hoe die lekker ruikende bloemetjes aan dat 
klimrek heten. Én de kans om te zien wie die 
enthousiaste bewoners zijn die zich al die tijd 
hebben ingezet. 

Nou ben ik van nature geen tuinier, maar 
sinds afgelopen zondag zijn mijn vingers 
een klein stukje groener geworden. Inmid-
dels weet ik al wat meer over korenbloemen, 
leeuwenbekjes en ridderspoor en heb ik 
streepzaad en meisjesogen van dichtbij be-
keken. De gedrevenheid van alle initiatiefne-
mers is aanstekelijk. Die gedrevenheid en de 
grote betrokkenheid zullen er vast voor zor-
gen dat we met z’n allen heel zuinig en trots 
gaan zijn op dit prachtige plekje! 

Leve het Tussendoortje!

Door:  Marion  Goosen  
Het is zaterdagmiddag 22 september, een  
van de drie dagen waarop nationale Buren-
dag wordt gevierd. Op het pleintje  ouds-
bloemstraat, Papaverstraat en Asterstraat  
staat een witte partytent. Daaronder een 
statafel en grote tafel met koffie en thee, een 
kommetje marshmallows, blikken vol zelf-
gebakken kruidkoek en kokoscake. De inzet 
van deze  groene middag zijn ruim veertig 
vaste planten, een stapeltje planken en bal-
ken, zeshonderd liter tuinaarde en duizend 
bloembollen.  Aangeschaft met behulp van 
een subsidie  van het Oranjefonds. Een buur-
man en drie  buurvrouwen laten zich niet 
tegenhouden  door de regen en de kille tem-
peratuur. Ze  fleuren de drie straten rondom 
het plein  op. Gelukkig klaart het aan het ein-
de van de  middag wat op en sluiten er nog 
vier  buren aan. Het resultaat van de noeste 
arbeid: vier  nieuwe boomtuintjes, gemaakt 
van Douglashout. Hierin staan siergras, zon-
nehoed,  margrieten, heide, lavendel en veel 
meer. Ook  in  de vijf houten exemplaren van 
vorige burendag pronken weer nieuwe vaste 
planten. De  verstopte bollen van blauwe 
druifjes, tulpen  en krokussen  achten tot het 
voorjaar wordt.  Net als de buurtbewoners. 

Buren maken boomtuintjes in de regenGoudsbloemstraat
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