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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de dertiende NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS!NIEUWSFLITS! Op deze 
manier worden jullie als bewoners uit de Groene-
straat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoog-
te gehouden van de activiteiten en het onderhoud 
van 'Het Tussendoortje'. 
 
UIT DE OUDE DOOSUIT DE OUDE DOOSUIT DE OUDE DOOSUIT DE OUDE DOOS    
De meeste bewoners kennen Het Tussendoortje 
niet anders, dan een open verbinding tussen de 
Groenestraat en de Blokstraat. Maar dat was tot 
begin jaren negentig wel heel anders. Toen was 
er een en al bedrijvigheid en werd er nog niet zo 
over milieu nagedacht.  
Deze persoonlijke verhalen hoor je als je met 
oud-bewoners spreekt en zij bieden daarmee een 
waardevolle overlevering. Om deze informatie 
voor iedereen toegankelijk te maken wordt hier 
ook aandacht aan besteed op de website. Onder 
de rubriek [beeld/sloop] en [beeld/uit-de-oude-
doos] zijn de eerste foto’s geplaatst die door be-
woners zijn ingebracht. Ze geven een mooi tijds-
beeld weer van de straat. 
Ben je in het bezit van oude foto’s die een leuke 
aanvulling zijn op dit onderwerp?, laat dan even 
van je horen!  
 
PARKEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 2)PARKEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 2)PARKEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 2)PARKEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 2)    
In de vorige nieuwsflits is aandacht besteed aan 
het over de begroeiing heen parkeren, in de 
Groenestraat. Dat heeft resultaat gehad, want het 
gebeurde daarna een stuk minder. Hartelijk dank 
daarvoor.  
Alleen deze boodschap bereikt natuurlijk niet de-
genen die hier niet bekend zijn en soms (langdu-
rig) hun auto parkeren. Daarom zijn sinds kort 
bordjes op de bomen gehangen, waarop de be-
stuurder wordt geattendeerd op de planten.  
Het comité hoopt dat dit een tijdelijke oplossing is 
en is momenteel met de gemeente in gesprek 
over een meer structurele oplossing. Hierbij kun 
je bijvoorbeeld denken aan het plaatsen van be-
tonnen stootblokken. 
Tot die tijd blijft het dus even opletten. Tenslotte 
worden de borders met zorg en veel inzet van 
bewoners onderhouden en "wat mooi is moet 
mooi blijven". 

ZENEGROEN VERPLANZENEGROEN VERPLANZENEGROEN VERPLANZENEGROEN VERPLANTENTENTENTEN    
Het Zenegroen aan de noordkant van de Groene-
straat had zich enorm uitgebreid. Daarom was het 
tijd om het Zenegroen wat in te perken. 
Een aantal bewoners zijn hiermee aan de slag 
gegaan op 16 september tijdens het tussendoren. 
Het teveel aan Zenegroen is afgescheurd en de 
stukken die vrij kwamen zijn verplaatst naar de 
kale plekken aan de zuidkant in de Groenestraat 
en de borders in de Blokstraat, waar het Zene-
groen gedeeltelijk was afgestorven. 
    
BURENDAGBURENDAGBURENDAGBURENDAG    IN DE GROENESTRAATIN DE GROENESTRAATIN DE GROENESTRAATIN DE GROENESTRAAT    
Na het grote succes van vorig jaar deed de Groe-
nestraat dit jaar weer mee met de Burendag op 
zaterdag 22 september.  
Vorig jaar regende het nog zonnestralen, dit jaar 
regende het helaas pijpenstelen. Daardoor kon-
den niet  alle activiteiten worden uitgevoerd en 
werd het programma ingekort. Desondanks 
kwamen veel bewoners even een kijkje nemen en 
ging menigeen met een mooi geschikte vaas Dah-
lia’s weer naar huis.  
De activiteiten kregen afgelopen zondag 30 sep-
tember een vervolg tijdens het tussendoren. 
Hoewel de activiteiten vooral gericht waren op 
gezelligheid, maakte de subsidie van Het Oranje 
Fonds het ook mogelijk om 'Het Tussendoortje' 
verder te volmaken. 
De kinderen hebben wederom, na het succes tij-
dens de Opening, de aftrap gedaan met waterra-
ket schieten. De zaaistrook is flink onder handen 
genomen en er is een schapenhek geplaatst. 
Meer hierover in het volgende item.  
Verder is een duurzaam klimrek gemaakt voor de 
Lathyrus (Siererwt). Het experiment van dit jaar 
was geslaagd en dat vroeg om een meer robuust 
blijvende oplossing.  
Daarnaast zijn er 1.000 bloembollen van Natural 
Bulbs gepland op de speelplek. Langs het scha-
penhekje en de kanten onder de Beukenhaag zijn 
350 Krokussen, 125 Tulpen, 450 Blauwe Druifjes 
en 25 Sieruien de grond ingegaan. Dat wordt vol-
op genieten in het voorjaar! 
Tot slot hebben een aantal kinderen afgelopen 
woensdag drie vogelnestkastjes gemaakt. Het is 



de bedoeling dat deze opgehangen gaan worden 
aan de bergingmuur van Groenestraat 49. 
Kijk voor de foto’s en het filmpje van de Burendag 
2018 op de website bij [Beeld\Burendag-2018]. 
    
DE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOK    
Afgelopen zomer hadden meerdere kinderen de 
vraag gesteld of de zaaistrook ook afgeschermd 
kon worden. Tijdens het spelen rolde de bal na-
melijk regelmatig over de zaaistrook en dat was 
voor het kwetsbaar jonge groen niet bevorderlijk, 
terwijl het spelen met een bal toch echt moet 
kunnen. Vandaar dat gezocht is naar een geschik-
te afscherming. Er is gekozen voor verticale 
latjes, zodat kinderen er niet op kunnen zitten of 
op gaan balanceren. De latten zijn omgekeerd 
bevestigd, zodat de punten in de grond steken. 
Het hekwerk is laag gehouden en er is gekozen 
voor een ruime latafstand, zodat de bloemen 
daarachter goed zichtbaar blijven. Het hek is ge-
maakt van gekloofde kastanje latten die aan el-
kaar zijn bevestigd door gevlochten ijzerdraad. Dit 
wordt ook wel een schapenhek genoemd. Ken-
merkend voor het hekwerk is naast de duur-
zaamheid van het hout (ongeveer 15 jaar), de toe-
pasbaarheid in een natuurlijke omgeving als wel 
de eenvoudige wijze van het plaatsen ervan. 
Met de Burendag is de zaaistrook klaargemaakt 
voor het nieuwe seizoen. Het oude groen is ver-
wijderd, de grond is oppervlakkig omgespit en is 
daarna opnieuw ingezaaid. Dit is vervolgens afge-
dekt met compost en gedroogde bladeren. Nu zou 
je verwachten dat je pas in het voorjaar opnieuw 
kunt zaaien. Alleen worden de zaadjes door de 
natuur zelf al in het najaar verspreid. Verder zijn 
er ook een aantal tweejarigen gezaaid, die juist in 
het najaar moeten worden gezaaid om de zomer 
daarop volop te kunnen bloeien.  
Afgelopen seizoen hebben we al enige ervaring 
opgedaan met de zaaistrook. Zo bleken een aantal 
bloemen last te hebben van de droge standplaats. 
Voor volgend jaar is er daarom gekozen voor 
bloemen die beter tegen de droogte kunnen. Ook 
bleek dat de bloemen moeilijk overeind bleven 
staan. Daarom is er dit keer niet in vakken ge-
zaaid, maar door elkaar heen. Daardoor kunnen 
ze elkaar als het ware overeind houden en ont-
staat er een soort bloemenweide. Mocht het nodig 
zijn, dan is het ook mogelijk om de bloemen een 
handje te helpen door zigzaggend ijzerdraad te 
spannen tussen het hekwerk en de schutting. 
    
FINANCIERINGFINANCIERINGFINANCIERINGFINANCIERING    AFGERONDAFGERONDAFGERONDAFGEROND    
Om aan alle voorwaarden te voldoen voor het ver-
krijgen van de subsidie van het Hervormd Wees-
huis, was het nog even wachten op de juiste factu-
ren vanuit de gemeente. Eind september was het 

dan zover en hebben we aan alle voorwaarden 
voldaan. Daarna werd de subsidie uitgekeerd en 
kon het project worden afgefinancierd. 
Van deze subsidie zijn ook gemaakte kosten ver-
goed, zoals de aanschaf van het tuingereedschap 
(o.a. de grasmaaier en de grasschaar), het naam-
bord en de eerste aanleg van de zaaistrook. Ver-
der is geld beschikbaar gesteld voor de toekom-
stige muurschildering op de bergingmuur van 
Groenestraat 49. 
 
COLLECTEBUS COLLECTEBUS COLLECTEBUS COLLECTEBUS VAN HET TUSSENDOORTJEVAN HET TUSSENDOORTJEVAN HET TUSSENDOORTJEVAN HET TUSSENDOORTJE    
Inmiddels zit er ongeveer €200 euro in de collec-
tebus van 'Het Tussendoortje'. Deels is er geld 
binnengekomen van donaties en verder is er geld 
binnengehaald met de verkoop van de Leeuwen-
bekjes en de vele prachtige Dahlia’s van Hermien 
en Lotte. Vanuit deze bus kunnen een aantal niet 
vergoede kosten nog worden afbetaald. Verder 
hebben we hiermee een buffer voor de toekomst. 
 
GRASZAAG BIJGEZAAIDGRASZAAG BIJGEZAAIDGRASZAAG BIJGEZAAIDGRASZAAG BIJGEZAAID    
Op dinsdag 25 september heeft de ROVA gras 
ingezaaid op de kale plekken van het gazon. Voor-
al op de heuvel en aan de oostkant is de grond 
losgemaakt en opnieuw ingezaaid. In het najaar is 
de temperatuur nog gunstig en normaal gespro-
ken valt dan voldoende neerslag om het zaad te 
laten ontkiemen. Natuurlijk heeft het gras de tijd 
nodig om ongestoord te kunnen groeien. Het mag 
daarom zeker vier tot zes weken niet belast wor-
den. Het ingezaaide stuk gazon is daarom afgezet 
met paaltjes en lint. Het is goed om te merken dat 
de kinderen gewoon blijven komen en begrijpen 
dat ze even niet op de heuvel kunnen spelen. 
 
TUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDOREN    
In het najaar staat het onderhoud vooral in het 
teken van nog een aantal malen grasmaaien, on-
kruid verwijderen en blad vegen/harken. Als er 
blad op het gras en de planten blijft liggen, is het 
risico op schimmelvorming groot. Het is daarom 
belangrijk om blad te verwijderen. Het afgevallen 
blad kan tussen de planten in de border op de 
bodem worden gestrooid. Zo’n laag blad (maxi-
maal 10 cm dik) geeft onkruid minder kans en 
isoleert de bodem tegen de komende winterkou. 
De komende keren staat het tussendoren ge-
pland op zondag 14 oktober om 12:00 uur i.v.m. 
'Muziek aan het Plein' en 28 oktober om 15:00 
uur. Kom je ook? 
 
N.B.: Heb je de QR code al ontdekt en getest?  
Tot de volgende Nieuwsflits in november! 
Het Tussendoor Comité 
info@hettussendoortje.info 
www.hettussendoortje.info 


