
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden, 
 

Ledenvergadering 
Wij nodigen u allen van harte uit voor onze  

algemene ledenvergadering op dinsdag 3 juli om 20 uur in de Bierton. 

Hoera, op 4 juni heeft de gemeenteraad besloten om geld voor de 2e fase in de 
Schellerdriehoek toe te kennen.  
De ledenvergadering gaat daarom hoofdzakelijk over die 2e fase: Hoe kunnen u en 
wij hieraan meedenken en -doen. U kan uw vragen kwijt èn uw oplossingen geven.  
U kan meedenken over hoe we samen het beheer vorm kunnen geven.  
Aan het eind van de vergadering brengen we, natuurlijk met een glas in de hand, een 
toost uit op Buurtpark Schellerdriehoek.  
De agenda en bijbehorende stukken worden later toegestuurd. 
 

Er is dit jaar al veel gebeurd in de Schellerdriehoek.  

Er kwam een werkgroep ‘bomen’. Naast een onderzoek naar “hoogstamfruitbomen in 
Overijssel en langs de IJssel” voor de boomgaard, heeft deze groep ook besluiten 
genomen over andere bomen in de Schellerdriehoek. 
Op 20 maart waren er 14 vrijwilligers, die, na uitleg van Jan Platenkamp (gemeente), 
1200 struikjes voor de vlechtheggen hebben gepoot. De koffie en thee bij de familie 
Vredeveld smaakte prima!  
Op de boomfeestdag, 21 maart, werden er 8 bomen geplant. Deze, door Zwolle 
Groenstad en boomkwekerij Veldhuis gesponsorde, bomen gingen de grond in met 
hulp van 5 tuinmannen van de gemeente, bijna 150 kinderen van de buurtscholen, 
11 Schellerdriehoek-helpers en 4 sponsoren. We kregen limonade van kapper 
“IntoHair” (Lübeckplein) en appelflappen van ‘onze’ C1000 (Forelkolk). Het weer was 
prima. Kortom het werd één feest!  
Door 24 omwonenden werden op 24 maart 24 appel- en perenbomen geplant. 
Binnenkort komen er naambordjes bij de bomen.  
 

Iedereen die geholpen heeft bedanken we hartelijk!! 
 

Grote boom: 

De ‘grote walnotenboom die bij het spoor bij het 
winkelcentrum stond, is ons door de gemeente 
aangeboden en vervoerd naar de Schellerdriehoek. 
Op 17 april ging het gebeuren: De kleuters van de 
Montessorischool kwamen er speciaal voor, maar de 
boom kwam wat later dan gepland. Toch hadden de 
kleuters een leuke ochtend: Ze hingen wensjes aan 
hun eigen ‘Montessori-schoolboom’, aten en dronken 
wat, en holden de speelbulten op en af. De boom 
ging daarna aan de rand van het multifunctionele 
speelveld de grond in. 
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“Betrokken Buurt”: 

Wij, als buurt en als Belangenvereniging, waren en zijn betrokken bij de inrichting 
van de Schellerdriehoek.  
Het is een goede zaak als wij onze Schellerdriehoek voor een stukje mee 
onderhouden [bijv.: schoffelen, mee snoeien, over een poos (3 à 4 jaar) de heggen 
vlechten] en beheren [bijv.: sloten vegen bij sneeuw en ijs, of, mensen/kinderen 
aanspreken op hun gedrag]. 
Met zo’n grote groep enthousiaste betrokkenen  

blijft de Schellerdriehoek van ons allemaal! 
 

Nieuwsbrief op papier, of via de mail? 

Enkele leden krijgen deze nieuwsbrief nog op papier, in de brievenbus. We willen u 
liefst per mail op de hoogte houden over de Schellerdriehoek. Dus hebt u een 
mailadres, laat het ons weten via schellerdriehoek@gmail.com, dan krijgt u al ons 
nieuws per mail. 
 

Midzomernachtconcert in de Schellerdriehoek 

Als u op 22 juni muziek in de Schellerdriehoek hoort, dan hoort u symfonie orkest 
Seranova en het blaasquintet Windkracht Vief, waar Marga de Jong, ODSW, deel van 
uit maakt. Zij gaan, alleen bij droog weer, van 20.00 uur tot ongeveer 21.30 uur 
lichte muziek, klassiek en jazz, ten gehore brengen. Marga de Jong, vroeg ons of dit 
mogelijk zou zijn. Bij navraag bleek dat dit in een openbaar park, zoals onze drie-
hoek, is toegestaan, mits er geen gebruik wordt gemaakt van geluidsversterking ed.  
Als belangenvereniging zijn wij geen partij hierin.  
Wilt u hier meer over weten mail dat naar Marga: dejongzwolle@hotmail.com.  
Zo zijn we weer in de gelegenheid om elkaar in de Schellerdriehoek te ontmoeten. 

 

Hopelijk tot 3 juli op de ledenvergadering! 
 
 
 
 
 

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit 
moment 140 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, 
mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 

Onderhoud in de Scheller-

driehoek:  

In gezamenlijk overleg 

brengt de gemeente een 

folder uit met informatie 

over de Schellerdriehoek. 

In die folder komt ook te 

staan, wie, welk stukje van 

het onderhoud in de Schel-

lerdriehoek voor zijn reke-

ning neemt. We hopen dat 

de folder op 3 juli klaar is. 

 

Contributie-herinnering:  

De contributie bedraagt 

€ 7,50 per jaar. Nog niet 

iedereen heeft contributie 

betaald. Op de jaarverga-

dering kunt u uw contributie 

contant betalen. U kunt ook 

de contributie overmaken op 

94.87.86.558 t.n.v. H. ten 

Brinke, Schellerdriehoek, 

o.v.v. uw naam + adres, graag 

voor 28 juni. Bedankt voor 

het overmaken en ook als u 

dat al gedaan hebt ☺. 

 


