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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de achtste NIEUWSFLITS! Op deze manier worden jullie als bewoners uit de Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen ten aanzien
van 'Het Tussendoortje'.
SUBSIDIE HERVORMD WEESHUIS
Op 7 maart werd het geweldige nieuws bekend
dat het Hervormd Weeshuis de subsidieaanvraag
van 'Het Tussendoortje' heeft goedgekeurd. Met
deze extra €2.500 is de begroting dan helemaal
rond!
BUURTOPKOMST 11 MAART
Op zondag 11 maart was het zover om de bodembedekker Symphoricarpos te verwijderen. Met
een geweldige grote opkomst is er een aantal
uren flink hard gewerkt om deze taaie struiken
eruit te krijgen. Doordat er tijdens de werkzaamheden al veel informatie was uitgewisseld over
'Het Tussendoortje', had het ontmoetingsmoment
eigenlijk al plaatsgevonden. Direct na deze grote
inspanning ging iedereen dan ook voldaan naar
huis.
OPNIEUW BESTRATEN PARKEERPLAATSEN
Na het verwijderen van de Symphoricarpos bij de
parkeerplaatsen in de Groenestraat, bleek de
bestrating daar behoorlijk verzakt.
Dit is ‘s maandags teruggekoppeld met de gemeente en de donderdag daarop (15 maart) zijn
de parkeerplaatsen al opgehoogd en opnieuw
bestraat.
Dat ziet er weer netjes uit! Het is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking tussen gemeente en de bewoners.
OVERHOOGTE VERWIJDERD
Bij de buurtopkomst van 11 maart werd al duidelijk dat de grond onder de bodembedekkers behoorlijk hoog was. Vooral achter de muurtjes in
de Groenestraat, waar jarenlang organisch materiaal is gestort door bewoners. Bij de naastgelegen woningen zorgde deze overhoogte ook voor
doorslag door de muren. Vooraf aan het verwijderen van de muurtjes en de nieuwe beplanting,

moest het teveel aan grond worden verwijderd.
Dat is met een aantal bewoners op zaterdag 17
maart gebeurd.
Dit stond niet gepland, maar het is leuk om te zien
dat bewoners die door de straat lopen, spontaal
aansluiten.
TRIEST BEELD
Helaas werd op vrijdag 16 maart duidelijk dat er
veel krokussen waren vernield op de speelplek,
die op de Burendag in september door kinderen
en volwassenen waren gepland.
Het was een triest beeld, maar ook een belangrijke leerervaring. Momenteel wordt er hard gewerkt aan een vitale en prettige leefomgeving.
Toch bestaat het risico dat anderen dit onvoldoende beseffen en bijvoorbeeld uit onbekendheid
of baldadigheid iets doen, zonder zich de gevolgen
te realiseren. Dit gedrag kan straks ook een risico
vormen voor met name de zaaistrook op de
speelplek.
Daarom is in ieder geval besloten de kinderen uit
beide straten nog meer te betrekken bij de aanleg
van de zaaistrook, zodat zij zich daar verantwoordelijk voor voelen en trots op zijn. Het is te hopen
dat de kinderen hierdoor zuinig omgaan met de
zaaistrook en eventueel andere kinderen zullen
aanspreken als dat nodig is.
Eén van de initiatieven die daarvoor is ondernomen is het uitdelen van kweeksetjes. Zie het volgende item.
ZAAISTROOK
Vorige week hebben de kinderen uit beide straten
een kweeksetje ontvangen. Het kweeksetje bestond uit een uitleg, kartonnen kweekpotjes,
kweekgrond en zaadjes. Er zaten vier soorten
zaadjes bij, namelijk Zonnebloem-, Leeuwenbek-,
Dahlia- en roze Streepzaadjes.
De kinderen mogen deze zaadjes opkweken en
kunnen op die manier helpen bij de aanleg van de
zaaistrook. De opgekweekte plantjes kunnen dan
in het weekend van 12/13 mei worden uitgepland.
Daarnaast zullen enkele zaden rechtstreeks in de
grond worden gezaaid. Daarvoor ontvangen de
kinderen vooraf nog een uitnodiging. Zijn ze in dit

weekend niet aanwezig? Dan is het verzoek om de
plantjes bij Hermien (Groenestraat 49) of bij Edith
(Groenestraat 44) in te leveren. De plantjes kunnen dan in ieder geval een mooi plekje krijgen.
Het "Zonnige Zaaistrook" plan is als bijlage toegevoegd. Daarnaast valt in het “Groenvisie en
Onderhoudsplan” meer te lezen over deze zaaistrook.
GESLOTEN TIJDENS DE VERBOUWING
De verbouwing is in volle gang. Bijna een volle
week heeft "Van Lenthe Dalfsen" hard gewerkt
aan de metamorfose van onze speelplek. De
grondwerkzaamheden werden op de voet gevolgd
door veel buurtbewoners. De werklui hebben veel
complimenten ontvangen voor het prachtige werk
wat zij hebben geleverd.
Het was spannend om het ontwerp daadwerkelijk
te zien ontstaan. Het had een verrassend effect en
hoewel het eindresultaat nog niet af is, zijn er veel
enthousiaste reacties. Voor het betreden van de
speelplek moeten we nog even geduld hebben.
LEILINDES
In de Blokstraat zijn er vandaag elf nieuwe Leilindes geplaatst. De Leilindes zijn geleverd met
Bamboe stellages en palen. Het eerste jaar zal de
ROVA ze bewateren. De Beukenhaag zal vanzelf
weer dicht gaan groeien rond de bomen. Tegen de
tijd dat de takken sterk genoeg zijn om zichzelf te
dragen zal het Bamboe en de palen worden verwijderd.
Naast de Leilindes in de Groenestraat zullen ook
de Leilindes in de Blokstraat jaarlijks gesnoeid
gaan worden door de ROVA.
Het beeld zal de komende tijd natuurlijk nog verder veranderen als het gras gaat groeien, de beukenheg verder is aangepland en de borders zijn
gevuld. Wat een mooi vooruitzicht!
INGEZAAID GRAS
Binnenkort zal het gras op de speelplek worden
ingezaaid. Dit gras heeft de tijd te nodig om ongestoord te kunnen wortelen en groeien. Het mag
daarom vier tot zes weken niet belast worden,
afhankelijk van de weersomstandigheden. De
ingezaaide stukken worden afgezet met paaltjes
en lint.
De ervaring leert dat het een leuk spel kan zijn
om over de paaltjes en lint heen te springen.
Daarom is het belangrijk dat onze kinderen tijdelijk op een andere plek gaan spelen. Probeer ze
ervan bewust te maken dat de natuur de tijd nodig
heeft om van deze speelplek een prachtige nieuwe speelplaats te maken met allemaal nieuwe
spel mogelijkheden. Het zou fijn zijn als iedereen
zijn steentje wil bijdragen en een oogje in het zeil

houdt. Spreek daar waar nodig mensen aan om
hier rekening mee te houden.
Tijdens de feestelijke opening in mei staan we dan
op een mooi en fris groen tapijtje!
GROENVISIE EN ONDERHOUDSPLAN
Het "Groenvisie en Onderhoudsplan" is afgerond.
Deze maakt ook onderdeel uit van de Adoptieovereenkomst. Dit plan is als bijlage toegevoegd.
De algemene doelstelling van dit plan is het bieden van een duidelijke visie en werkwijze om een
solide basis te vormen voor het duurzaam onderhoud.
Het uiteindelijke doel is het in stand houden van
de groene identiteit van 'Het Tussendoortje' en
daarmee de kwaliteit van ons leefmilieu.
In het plan is met zoveel mogelijk facetten rekening gehouden. De uitwerking en praktische taken zullen terugkomen in het Jaardraaiboek,
waar op dit moment hard aan wordt gewerkt.
Dit Jaardraaiboek zal een levend document worden die voortdurend kan worden aangepast en
aangevuld. In de loop van de tijd zal er steeds
meer ervaring en kennis worden opgedaan en
daar wordt dit document op aangepast.
AANPLANTEN VAN BEPLANTING
Helaas duurt het leveren van de biologische planten, compost en mulch voor de borders onder de
Leilindes wat langer dan verwacht. Er is nu afgesproken dat alles op 14 april wordt gepland aan
de hand van het Beplantingsplan en vooraf aan
die datum wordt geleverd.
IN MEI OFFICIELE OPENING
Doordat het gras nog ingezaaid moet gaan worden, verschuift daarmee ook de officiële opening
van 'Het Tussendoortje'. Het is namelijk van
meerdere factoren afhankelijk hoe snel er een
goede grasmat ligt. Tijdens de opening willen we
tenslotte volop kunnen genieten van de gehele
ruimte en ook de plekken waar het gras is gezaaid. De aankondiging laat dus nog even op zich
wachten tot de volgende Nieuwsflits begin mei.
Tot de volgende Nieuwsflits in mei!
Het Tussendoor Comité

