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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de twaalfde 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 activiteiten en het onderhoud
van 'Het Tussendoortje'.
WIST JE DAT?
DAT?…
− de zonnebloemen een hoogte van 330 cm hebben bereikt;
− het een jaar geleden is dat het eerste gesprek
met de gemeente plaatsvond, over het projectplan “Duurzaam Groen Samen Doen”;
− bijna alle gezaaide bloemen (zelfs de Vogeloogjes en de Kattensnor) hebben gebloeid;
− de Nieuwsflits al een jaar lang elke maand verschijnt;
− het gazon, na deze extreme droge zomer, toch
alweer drie keer is gemaaid;
− de website al 293 keer is bezocht, door 99 unieke bezoekers;
− het gazon en de borders samen minimaal 50
uur non-stop zijn bewaterd;
− de Burendag in de Groenestraat over twee weken wordt gehouden;
− er her en der allemaal kleine Robiniaboompjes
opkomen, van de zaadjes van de Robiniaboom;
− elke nieuwe Leilinde iedere 10 dagen wel 100
liter water van de gemeente heeft gekregen;
− er in de insectenkastjes al vliegjes en kleine
bijtjes nestelen;
− ons buurtinitiatief in de media al meerdere keren is genoemd (de Assendorper, Magazine
BuitenSpelen, de Peperbus en op Facebook en
Instagram van de gemeente Zwolle), zie
http://hettussendoortje.info/nieuws/media;
− de bloemen in de zaaistrook al duizenden zaadjes hebben gegeven;
− er ook veel kinderen uit omliggende straten
'Het Tussendoortje' hebben gevonden om te
spelen;
− alle acties van de afgelopen tijd al een bedrag
van € 127,- hebben opgeleverd;
− er hard is gewerkt aan de biodiversiteit en er
zichtbaar meer insecten te vinden zijn;
− er regelmatig levend Stratego wordt gespeeld
door de kinderen uit de buurt;

− het goed is om de bloemen van de Lathyrus
(Siererwt) te plukken om de ontwikkeling van
nieuwe bloemen te stimuleren, zie verderop in
de Nieuwsflits;
− het groen in de borders, met behulp van een
beschermende laag compost en stro, de droogte goed heeft doorstaan;
− het tussendoren alweer acht keer heeft plaatsgevonden?
WWW.HETTUSSENDOORTJE.INFO
De site is nog volop in ontwikkeling en zal steeds
meer vorm krijgen. De tegels Onderhoud, Bewoners en Beeld zijn inmiddels goed gevuld. Het is
dus zeker de moeite waard om (opnieuw) een
kijkje te nemen!
PARKEREN IN DE GROENESTRAAT
De begroeiing bij de parkeerplaatsen is laag gehouden, zodat iedereen goed kan in- en uitstappen. Daardoor is het ook mogelijk de auto in de
Groenestraat zover door te rijden dat deze over de
begroeiing heen geparkeerd staat. Echter, onder
de motorkap kan het behoorlijk heet worden, de
planten missen dan het regenwater en de hogere
beplanting kan afbreken. Hierdoor drogen de
planten uit en worden de planten extra kwetsbaar
voor ziektes. Afgelopen zomer hebben de planten
in de border aan de zuidkant van de Groenestraat
dan ook te lijden gehad van bijvoorbeeld Meeldauw (schimmelziekte) en is de Hemelsleutel op
diverse plaatsen afgeknakt. Het verzoek is daarom even op te letten bij het inparkeren en genoeg
afstand te houden van de borders.
16 SEPTEMBER ZENEGROEN VERPLANTEN
Het Zenegroen aan de noordkant van de Groenestraat heeft zich daarentegen enorm kunnen uitbreiden. Deze dreigt dan ook te groot te worden
en heeft de neiging om de Ooievaarsbek en Vrouwenmantel te verdringen.
Het is dan ook goed om het Zenegroen wat te
gaan inperken en af te scheuren. De stukken die
vrij komen kunnen verplaatst worden naar de
rand van de border aan de noordkant, waar kale
plekken zijn ontstaan door de uitgestorven plan-

ten. De maand september is daarvoor een prima
tijd en daarom staat dit op de planning voor het
tussendoren op 16 september.
Met de hand, hark of de spade trek je de pollen uit
elkaar. De buitenste stukken plant je dan opnieuw
uit, omdat deze het jongst en het meest groeikrachtig zijn.
22 SEPTEMBER BURENDAG
Na het grote succes van vorig jaar doet de Groenestraat dit jaar weer mee met de Burendag op
zaterdag 22 september. Met de toegekende subsidie van het Oranje Fonds heeft het Comité weer
een leuk gevarieerd programma samengesteld,
voor zowel jong als oud. De activiteiten zijn vooral
gericht op veel gezelligheid en groen onderhoud.
Daarnaast biedt deze dag de gelegenheid om 'Het
Tussendoortje' verder invulling te geven. Hieronder alvast een kleine opsomming van de activiteiten:
− het plaatsen van een schapenhek, als afscheiding langs de Zonnige Zaaistrook;
− bloemenweide zaadjes inzaaien op de Zonnige
Zaaistrook, alvast voor volgend jaar;
− vogelnestkasten maken met de kinderen;
− 1000 bloembollen planten in de borders en
langs de Beukenhaag op de speelplek;
− een takkenwigwam maken met de kinderen;
− een duurzaam klimrek maken voor de Lathyrus
(Siererwt).
En tijdens de Burendag is er gelegenheid om 2de
hands spullen (boeken, potten en vazen, servies,
decoratiespullen etc.) en eigengemaakte spulletjes aan te bieden, waarvan de opbrengst ten goede komt van ‘Het Tussendoortje'. Tevens worden
eigen verzamelde bloemenzaadjes aangeboden.
Natuurlijk mogen bewoners en vooral de kinderen
uit de Blokstraat ook meedoen aan de (kinder)activiteiten. De officiële uitnodiging krijg je als
Groenestraat bewoner nog door de brievenbus. In
de week vooraf aan de Burendag zal het programma ook op de posters te zien zijn.
Reserveer deze dag dus alvast in je agenda!
22 SEPTEMBER AUTOLOZE STRAAT
Op zaterdag 22 september zou het prettig zijn om
voldoende ruimte te hebben om alle activiteiten
tijdens de Burendag uit te kunnen voeren. Daarom is het doel om de Groenestraat helemaal autoloos te maken en in de Blokstraat de parkeerplaatsen op 'Het Tussendoortje' autovrij te houden. Dit is tevens een leuk moment voor de kinderen om vrijuit in de straten te kunnen spelen.
Vooraf aan de Burendag zal dit nog aangekondigd
worden op de StraatApps en met aanplakposters
op de desbetreffende plek om iedereen hieraan te
helpen herinneren.

DATA EN TIJDEN VAN HET TUSSENDOREN
Ondanks al onze vakantieplannen, stond de natuur in de zomer natuurlijk niet stil. Vooraf aan en
tijdens het tussendoren op 22 juli is op alle borders een beschermlaag aangebracht met compost en stro. Deze laag zag er wat minder aantrekkelijk uit, maar was erg belangrijk om de borderplanten de hete en droge zomer door te helpen. De beschermlaag hield het vocht beter vast
en gaf de planten extra voeding. Tijdens de zomervakantie is er door verschillende bewoners
ook meerdere malen bewaterd.
Daarnaast is het gazon eindelijk beter gaan groeien en zijn kale plekken dicht gaan groeien. Inmiddels is het gazon nu driemaal gemaaid en dat
geeft al een mooi effect.
Het tussendoren lijkt onder een aantal bewoners
al echt een begrip te zijn geworden. Het is leuk
dat telkens verschillende en nog steeds “nieuwe”
gezichten aansluiten.
In juli heeft het comité het tussendoren geëvalueerd. Daaruit kwam naar voren dat in de zomer
veel bewoners ’s middags op stap zijn en het tussendoren beter kon worden verschoven naar een
later tijdstip op de middag. In de zomermaanden
(mei t/m september) is het tijdstip dan ook verplaatst naar 17:00 uur. Dit latere tijdstip geeft ons
ook de gelegenheid om af te sluiten met een gezamenlijk eet en/of drinkmoment. Ten slotte heeft
het tussendoren als hoofddoel ontmoeting en
gezelligheid. Op 22 juli was dit het geval en ontstond er spontaan een gezellige BBQ.
In de donkerde en koudere maanden (oktober t/m
april) wordt het oorspronkelijke tijdstip van 15:00
uur aangehouden.
De komende keren staat het tussendoren gepland
op zondag 16 en 30 september om 17:00 uur en
zondag 7 oktober om 15:00 uur. Dit staat ook altijd op de website aangekondigd en wordt ter herinnering op de StraatApps gezet.
30 SEPTEMBER GAZON BIJZAAIEN
Gelukkig zagen degene die afgelopen maand met
vakantie zijn geweest bij terugkomst dat het gazon al flink was uitgebreid. Dat is natuurlijk een
mooi cadeau van moeder natuur! De gaten zijn
grotendeels dichtgegroeid, het gras is hogerop de
heuvel verder gaan groeien en groeit gestaag
door.
Op de top en aan de oostkant van de heuvel is het
helaas nog grotendeels kaal. Hoe mooi zou het
zijn dat ook deze plekken begroeid raken? Daarom is het goed om op die plekken graszaad bij te
zaaien.
Dit gaat de ROVA in de laatste week van september doen. Graszaad ontkiemt alleen bij een bodemtemperatuur van boven de 10 graden. Daar-

om is halverwege het voorjaar of vroeg in het najaar de beste periode om gras bij te zaaien. De
temperatuur is dan gunstig en normaal gesproken valt er dan ook voldoende neerslag voor het
gras om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Natuurlijk heeft dit gras de tijd te nodig om te
ontkiemen en ongestoord te kunnen wortelen.
Het mag daarom zeker vier weken niet belast
worden. Het ingezaaide stuk gazon zal daarom
worden afgezet met paaltjes en lint.
De ervaring leert dat het een leuk spel kan zijn
om over de paaltjes en het lint heen te springen.
Daarom is het belangrijk dat onze kinderen hier
goed op de hoogte worden gebracht. 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.
BLOEMEN PLUKKEN
Wist je dat het goed is om de bloemen van een
Dahlia of de Lathyrus (Siererwt) te plukken? Het
plukken stimuleert de groei van nieuwe uitlopers.
Maak daarom nog even gebruik van deze gelegenheid zo lang het nog kan! Knip met een snoeischaar de mooie bloemen van de Dahlia’s (rechterhoek van de Zonnige Zaaistrook) of met een
gewone keukenschaar de bloemen van de Siererwt. Let hierbij op dat je de steel van de bloem
volgt tot de daaronder groeiende zijscheut. Knip
de bloem boven de zijscheut af. De bloemen van
een Siererwt mogen dan wel korte steeltjes hebben, maar staan prachtig op een paar kleine glazen vaasjes of flesjes.
Tot de volgende Nieuwsflits in oktober!
Het Tussendoor Comité
info@hettussendoortje.info
www.hettussendoortje.info

