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“Duurzaam Groen, Samen Doen” 

Dit is dan de veertiende 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'. 
 
UNIEK BUURTINITIATIEFUNIEK BUURTINITIATIEFUNIEK BUURTINITIATIEFUNIEK BUURTINITIATIEF    
Ons buurtinitiatief is in Zwolle vrij uniek. We zijn 
tenslotte in Zwolle de eerste die op deze manier 
een buurtinitiatief zijn gestart. Verschillende par-
tijen hebben hier hun waardering voor uitgespro-
ken en volgen ons nog steeds op de voet. 
Laten we eerlijk wezen, het was wel een dingetje. 
Er is veel inzet voor nodig geweest van alle be-
trokken partijen, met name door onszelf. Denk 
bijvoorbeeld aan de verschillende momenten 
waarop we rekening moesten houden met de aan-
leg, waardoor de auto elders geparkeerd moest 
worden en de drukte en rompslomp die het met 
zich meebracht. Alle fysieke inzet die nodig was 
voor de aanleg. Of het geduld dat de kinderen 
moesten hebben, omdat ze geen gebruik konden 
maken van de speelplek. En dan maar hopen dat 
het ook écht zoveel beter en mooier wordt, dan 
dat het was. Velen hebben een financiële bijdrage 
gedoneerd, zomaar of met het kopen van Dahlia’s. 
En tot slot hebben met het adoptiegroen ons dur-
ven committeren aan het onderhoud. 
Het is goed om daar even bij stil te staan, want 
wat is het fantastisch dat we dit met z’n allen 
hebben bereikt! 
 
ARTIKEL IN DE ASSENDORPERARTIKEL IN DE ASSENDORPERARTIKEL IN DE ASSENDORPERARTIKEL IN DE ASSENDORPER    
Dat ons buurtinitiatief niet onopgemerkt blijft, 
blijkt wel uit de aandacht die de media er aan 
geeft. Bij het doorbladeren van de oktober editie 
van de Assendorper werden we blij verrast door 
het artikel van een eigen bewoner.  
Wat heeft Tryntsje uit de Blokstraat een leuk en 
vlot artikel geschreven over 'Het Tussendoortje', 
waarin ze alles benoemd wat werd beoogd met 
ons buurtinitiatief. Het is een heel volledig en 
sfeervol verhaal, die iedereen uitnodigt om van 
‘Het Tussendoortje' te komen genieten.  
Op onze website is het artikel toegevoegd in de 
rubriek [nieuws/media]. Zeker een aanrader om  

te lezen als je dat nog niet hebt gedaan. 
 
PARPARPARPARKEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 3KEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 3KEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 3KEREN IN DE GROENESTRAAT (DEEL 3))))    
In de vorige nieuwsflits kon je nog lezen dat het 
comité met de gemeente bezig was om een struc-
turele oplossing te zoeken voor het over de bor-
ders parkeren in de Groenestraat. In deze 
nieuwsflits kan al gemeld worden dat de oplos-
sing is gerealiseerd met het  plaatsen van zes 
varkensruggen (betonnen stootblokken) door de 
gemeente. Op 17 oktober zijn deze drempels aan-
gebracht.  
Dat is beter voor de planten, maar maakt het on-
derhoud ook makkelijker. Tenslotte worden de 
borders met zorg en veel inzet van bewoners on-
derhouden en "wat mooi is, willen we graag mooi 
houden".  
Wederom een mooi voorbeeld van een goede sa-
menwerking tussen de gemeente en de bewo-
ners. 
    
DE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOKDE ZONNIGE ZAAISTROOK    
Veel bewoners hebben na de Burendag enthousi-
ast gereageerd op het schapenhek langs de zaai-
strook. Het hek heeft inmiddels al zijn nut bewe-
zen, als bescherming voor het nieuw gezaaide 
zaad en de kiemplantjes die daar (straks) opko-
men. Het weert katten om daar te poepen en het 
oogt leuker nu de uitgebloeide bloemen zijn ver-
wijderd. 
Het zal je waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat de 
Zonnebloemen zijn verdwenen. Dit was oorspron-
kelijk niet de bedoeling, omdat de uitgebloeide 
bloemen een belangrijke rol spelen in de kring-
loop. Veel insecten huizen bijvoorbeeld in de holle 
stelen en natuurlijk is het een voedingsbron voor 
de bodem. Toch was het aanzicht heel triest ge-
worden door de schimmelziekte meeldauw en 
kon dit een bedreiging vormen voor de zaaistrook. 
Daarom is besloten de Zonnebloemen alsnog te 
verwijderen. 
    
DICHTGROEIEN GAZONDICHTGROEIEN GAZONDICHTGROEIEN GAZONDICHTGROEIEN GAZON    
Al een aantal weken is de heuvel afgezet voor 
gebruik. Het is fijn om te zien dat iedereen hier 
rekening mee houdt. De kale plekken op het ga-



zon groeien steeds meer dicht. Ook op de heuvel 
begint het mooi groen te worden. De zachte regen 
van de afgelopen weken heeft daar absoluut goed 
aan bijgedragen.  
Het vraagt nog wat extra geduld, voordat de heu-
vel weer mag worden betreden. Het jonge gras 
moet eerst nog zoden vormen en sterker worden, 
voordat het bestand is tegen het gebruik. 
 
NIEUWE BEWONERSNIEUWE BEWONERSNIEUWE BEWONERSNIEUWE BEWONERS    
Het comité streeft naar een zo groot mogelijke 
dekking in de straten met de informatieverstrek-
king via de mail, één keer per maand. Zodoende 
krijgt iedereen de kans aan te haken bij ons 
buurtinitiatief.  
Daarom is de Nieuwsflits van oktober bij een aan-
tal nieuwe bewoners aan huis bezorgd. Ook be-
woners waarvan het e-mailadres nog ontbreekt, 
hebben een papieren versie ontvangen. In novem-
ber zal dit nog eenmaal worden herhaald.  
Mocht je vragen hebben of je e-mailadres willen 
doorgeven? Stuur dan even een mailtje. 
 
TUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDORENTUSSENDOREN    ININININ    NOVEMBERNOVEMBERNOVEMBERNOVEMBER    
Het tussendoren (gezelligheid/onderhoud) in no-
vember zal vooral in het teken staan van blad 
harken op het gazon, blad onder de beplanting 
aanbrengen en misschien nog een keertje gras 
maaien. 
De winter is natuurlijk een rustmoment voor de 
natuur en dit mag zichtbaar zijn. De winter zal 
voor kalere plekken zorgen in de border en de 
verschillende planten zullen uitgebloeid zijn. Het 
is belangrijk te weten dat de natuur in deze perio-
de zijn gang moet kunnen gaan. Dit betekent dat 
we de beplanting dus niet “winterklaar” maken, 
maar juist pas in het voorjaar “lente klaar” gaan 
maken.  
Het tussendoren heeft in de wintermaanden dan 
ook geen functie voor het onderhoud. Daarom is 
er in de wintermaanden december, januari en 
februari een “winterstop” ingelast. Natuurlijk 
heeft het tussendoren ook als doel om elkaar te 
ontmoeten. Daar is over nagedacht! Zie daarvoor 
de volgende nieuwsitems. 
In het laatste comitéoverleg is het tussendoren 
van het afgelopen seizoen geëvalueerd. Hier 
kwamen verschillende punten uit naar voren, zo-
als: 
− Met het tussendoren is het uitvoeren van het 

onderhoud, conform de Adoptieovereenkomst 
van de gemeente, geborgd; 

− De frequentie van het tussendoren sluit aan bij 
de onderhoud die nodig is aan 'Het Tussen-
doortje'; 

− Door een aantal bewoners is aangegeven dat 
het tussendoren hen beter zou uitkomen op de 
zaterdag i.p.v. de zondag; 

− Het is voor bewoners prettig om vooraf te we-
ten wat de werkzaamheden inhouden; 

− De comitéleden willen onderling meer gaan 
rouleren in aanwezigheid. 

Het comité neemt deze punten mee voor de orga-
nisatie en de planning voor het nieuwe seizoen. 
Voor de “winterstop” staat de het tussendoren 
nog eenmaal gepland op zondag 11 november om 
15:00 uur. Kom je ook? 
 
WINTERBARBECUE 25 NOVEMBERWINTERBARBECUE 25 NOVEMBERWINTERBARBECUE 25 NOVEMBERWINTERBARBECUE 25 NOVEMBER    
Op 25 november zal in plaats van het tussendoren 
een winterbarbecue worden gehouden vanaf 
15:00 uur als alternatief voor de gemiste straat-
barbecue op de Burendag. We sluiten dan met 
elkaar een bijzonder jaar af. 
Die middag bestaat de mogelijkheid om vogel-
traktaties te maken voor de vogels van onder an-
dere onze eigen gekweekte Zonnebloemzaadjes. 
Leuk voor jong en oud! 
Je ontvangt voor beide nog een uitnodiging door 
de brievenbus. 
 
NIEUWJAARSBORREL 6 JANUARINIEUWJAARSBORREL 6 JANUARINIEUWJAARSBORREL 6 JANUARINIEUWJAARSBORREL 6 JANUARI    
Op 6 januari 2019 is er een Nieuwjaarsborrel op 
de speelplek. Dit is een mooi ontmoetingsmo-
ment, aangezien we elkaar een poosje zullen 
moeten missen tijdens de “winterstop” van het 
tussendoren ;-) 
De details volgen in de Nieuwsflits van december.  
 
Tot de volgende Nieuwsflits in december! 
Het Tussendoor Comité 
info@hettussendoortje.info 
www.hettussendoortje.info 


