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“Duurzaam Groen, Samen Doen”
Dit is dan de vijftiende en tevens de laatste
NIEUWSFLITS! Op deze manier werden jullie de
afgelopen anderhalf jaar als bewoners uit de
Groenestraat (nr. 20 t/m 65) en de Blokstraat op
de hoogte gehouden van de ontwikkelingen, de
activiteiten en later het onderhoud van 'Het Tussendoortje'.
Meer hierover in deze Nieuwsflits.
TERUGBLIK WINTER BBQ
Op 25 november hebben meer dan 26 bewoners
uit beide straten gezellig meegedaan met de winter barbecue. Het was die dag erg koud, maar dat
mocht de pret niet drukken, mede dankzij de
warmte van vuurkorven. Op deze wijze hebben
ook nieuwe bewoners kennis kunnen maken met
hun buurtjes. Het was fijn dat iedereen een bijdrage kon leveren door hout, drinken en eten, een
vuurkorf en een BBQ mee te nemen.
DE VOGELNESTKASTJES ZIJN OPGEHANGEN
Op 25 november zijn de vogelnestkastjes opgehangen op de bergingmuur van Groenestraat 49.
Deze nestkastjes hebben een aantal kinderen uit
de Groenestraat gemaakt kort na de Burendag. In
het voorjaar volgt nog de muurschildering (bomen) om er een mooi geheel van te maken.
Het is nog even afwachten of we binnenkort nieuwe bewoners in de kasten kunnen verwelkomen.
Meestal worden deze nestkastjes bewoond door
Koolmezen en Pimpelmezen. Deze twee lijken
best op elkaar, maar er zijn ook verschillen.
Koolmezen hebben een zwarte pet met een opvallende zwarte buikstreep. Pimpelmezen hebben
een blauwe pet, een zwarte oogstreep en blauwachtige vleugels.
Nu zou je verwachten dat de nestkastjes meer in
trek zijn tijdens het broedseizoen, maar niks is
minder waar. Ook in de winter gebruikt de familie
Mees graag een nestkastje als lekker warme
slaapplaats. Om het ze zo aangenaam mogelijk te
maken en om het huisje een beetje schoon te
houden, is het aan te raden om in de herfst het
huisje leeg te maken. Met wat vogeltraktaties of
vetbolletjes in de buurt, maak je er dan een aangenaam winterhotelletje van.

VERVOLG NIEUWSITEMS
Vanaf augustus 2017 werden bijna alle bewoners
van de Groenestraat en de Blokstraat geïnformeerd met deze maandelijkse Nieuwsflits. Dit
was hét communicatiemiddel om iedereen van
het veranderingsproces op de hoogte te houden.
In de afgelopen acht maanden werd ook steeds
een terug- en vooruitblik gegeven ten aanzien van
de onderhoudswerkzaamheden of andere activiteiten. Op deze wijze kreeg iedereen de kans 'aan
te haken' bij de activiteiten.
Nu de meeste bewoners bekend zijn geraakt met
de website hettussendoortje.info, vindt het comité
het een goed moment om deze site nog meer te
gaan gebruiken voor de informatieverstrekking.
Belangrijke voordelen zijn dat nieuwsitems gedurende de hele maand gepost kunnen worden en
met afbeeldingen/ geluid ondersteund kunnen
worden. Verder kunnen bezoekers makkelijk
doorverwezen worden naar andere onderwerpen
op de site.
Na 15 maanden komt er dan een einde aan de
huidige Nieuwsflits. Het schrijven van de Nieuwsflits was elke keer weer een behoorlijke klus,
maar heeft ervoor gezorgd dat alle betrokkenen
(bewoners, gemeente e.d.) goed en vroegtijdig op
de hoogte waren van de veranderingen. Het comité is Edith dan ook zeer dankbaar voor haar
enorme inzet. Gelukkig werd dit door een groot
aantal bewoners zeer gewaardeerd. Dat lieten ze
regelmatig merken met leuke en dankbare reacties.
Om alle bewoners voldoende alert te houden en
bij het buurtinitiatief te blijven betrekken, zal het
comité eenmaal per maand een mail blijven verzenden. In deze mail zullen de laatste nieuwtjes
worden opgesomd met verwijzingen naar de website.
Voortaan vind je de nieuwsitems rechtstreeks
onder rubriek [nieuws].
JAN STUIVER
Tot in de jaren negentig hebben er meerdere eigenaren een garage gehad op Groenestraat 45 en
47. In de periode 1930 tot 1950 was Jan Stuiver
hier gevestigd met een taxibedrijf en een garage.

In het boek 'Nering en Negotie in het Assendorp
van weleer' besteedden Coleta en Dick Hogekamp
aandacht aan Jan Stuiver en zijn verblijf aan de
Groenestraat. Met toestemming van de schrijvers
en uitgever Evenboer-Boek, mag hun artikel op
de website geplaatst worden.
Het artikel geeft een mooi tijdsbeeld van het reilen en zeilen in de Groenestraat en is te vinden in
de rubriek [beeld/janstuiver].
ONS BUURTINITIATIEF
BUURTINITIATIEF IN DE ASSENDORPER
In de november editie van de Assendorper heeft
de Gemeente Zwolle een hele pagina besteed aan
buurtinitiatieven in onze wijk. Ook ons initiatief
komt aan bod.
Daarnaast staat er in deze editie een interview
met de wijkbeheerder Paulien ten DamBlankenvoort en onze wijkwethouder René de
Heer over de opstelling van de gemeente bij buurtinitiatieven. In dat artikel wordt gerefereerd naar
de toegevoegde waarde van ons initiatief.
Wat mooi om te zien dat de gemeente écht de
handschoen heeft opgepakt en de bewoners niet
alleen meer uitdaagt om initiatief te nemen, maar
nu ook samen met de bewoners het initiatief probeert te realiseren. Zelfs al past het niet binnen
het 'speeltuinenbeleid'. Hopelijk zijn de initiatieven die in het zonnetje zijn gezet een stimulans
voor andere bewoners om hun 'droom' te verwezenlijken. Mocht je het artikel en interview hebben gemist, kijk dan op de website.
hettussendoortje.info/nieuws/bewonersinitiatieven
VERANDERING SAMENSTELLING COMITÉ
Het zal je wellicht niet zijn ontgaan dat het huis
van comitélid Reginald al een poos geleden is
verkocht. Vanwege zijn aankomende verhuizing
heeft hij aangegeven zijn taak als lid neer te willen leggen.
In de afgelopen anderhalf jaar heeft Reginald een
bijdrage geleverd bij het ontwikkelen van het projectplan, het meedenken over de nieuwe inrichting, het schrijven van het onderdeel 'bewateren'
voor het onderhoud en het betrekken van (nieuwe)
bewoners uit de Blokstraat bij het project. Graag
willen we hem bedanken voor zijn inzet en betrokkenheid.
We wensen hem en zijn gezin veel woonplezier in
het nieuwe huis en de nieuwe omgeving.
NIEUWJAARSBORREL
Op 6 januari vanaf 15:00 uur is er een Nieuwjaarsborrel op 'Het Tussendoortje'. Je krijgt hiervoor nog een uitnodiging door de brievenbus.
Neem lekker je drankje en hapje mee en kom
gezellig bijkletsen!

In vervolg graag tot ziens op de website voor de
nieuwste nieuwsitems!
Het Tussendoor Comité
info@hettussendoortje.info
www.hettussendoortje.info

