
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden, 
 

Gelukkig, gezond 2013!  
 
Wij hopen dat u veel plezier beleeft in de Schellerdriehoek. 
 

Wat staat er te gebeuren? 

Eind november werd de begroting van de gemeente voor 2013 
goedgekeurd. Hierin staat ook een bedrag voor de verdere ontwikkeling 
van de Schellerdriehoek. (Fase 2). In het voorjaar wil men aan de slag. 
Eerst met de paden: De graspaden die er nu liggen worden omgetoverd 
in halfverhardingspaden van schots graniet. Ook zijn er mooie plannen 
voor de speelbulten, die doorgerekend worden, om te kijken wat 
haalbaar is. 
We houden u op de hoogte! 
 

Cadeautjes: Of liever cadeaus! 

Begin juli 2012: Het Kenniscentrum Groen & Handicap mocht namens het 
Revalidatiefonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten bekend maken dat er 
€ 2.500 van de opbrengst van het Wandelfeest 2012 ter beschikking wordt gesteld aan 
Belangenvereniging Schellerdriehoek. “Dit bedrag is bedoeld voor het aanleggen van 
speelmogelijkheden voor natuurlijk spelen van alle kinderen.  

Begin november 2012: De Gasthuizen zegt ons € 5.000 toe om de 
Schellerdriehoek “toegankelijk te maken voor senioren door zitmogelijkheden te 
realiseren in het park en daarmee de cohesie in de buurt te vergroten”. 

We zijn hier buitengewoon blij mee en zullen er in 2013 dankbaar gebruik van maken!  
 

Wat gebeurde er verder? 

In november kregen alle meedenkers en –werkers (ruim 60 gezinnen) in een mail: 
“Samen werken, samen ’n feestje”, een uitnodiging voor 17 en 23 november. 
 
Op 17 november plantten we weer bomen in de Schellerdriehoek: een kweepeer, 
twee pruimen, een kersenboom, een mispel en een zwarte moerbij aan de 
Zwarteweg-kant en een amandelboom bij de andere notenbomen achter de Oude 
Deventerstraatweg.  
Ook gingen we met ruim twintig mensen aan de slag om het rozenperk bij de 
jeugdtuinen te wieden. Er waren in het voorjaar ruim 1000 struikjes gepoot, 
maar veel ging dood. Nu krijgt dit perk een iets andere vorm en worden er 
struiken bij gepoot. 
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Op 23 november was het 3x feest: georganiseerd door de gemeente, Stichting Oase en ons. 
1. Omdat we steeds goed samenwerken met de gemeente is er een Samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld tussen de gemeente en Belangenvereniging Schellerdriehoek. Deze overeenkomst is 
ondertekend door wethouder en ons.  

2. Ook was die middag het nieuwe voorlopige ontwerp voor de omgeving van de 'speelbulten' zien. 
Natuurlijk samen spelen voor alle kinderen staat voorop. Het ontwerp kwam weer in goed over-
leg door gemeente, een werkgroep van ons en inspraak van de omliggende scholen tot stand.  

3. Het ontwerp is mede gebaseerd op de uitkomsten van een, door de provincie gesubsidieerd, 
onderzoek. Van de resultaten van dit onderzoek is het boek “Allemaal Spelen” gemaakt. Luke 
Boerdam (12 jaar), ambassadeur van de Speeltuinbende, overhandigde het eerste exemplaar aan 
onze voorzitter Gerard Mostert en wethouder Dannenberg.  

Vanuit CBS de Ichthus gingen ruim 60 mensen de Schellerdriehoek in, om kennis te maken met ons 
mooie park en bij de speelbulten te ervaren hoe dit gebied een natuurlijk speelgebied voor alle 
kinderen kan gaan worden. De genodigde buurtbewoners waren erg gecharmeerd van het nieuwe 
ontwerp voor de speelbulten en hopen dat het financieel haalbaar zal zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Natuurlijk spelen:  
4 januari 2013: Jamie en Jamy 
ontdekten een boomstam in het water. 
Ze visten hem eruit en zo werd het een 
wipwapboomstam. Daar waren ze een 
hele poos mee bezig. De natte boom-
stam werd onderzocht, hij leek paars! 
En de stammen in de Schellerdriehoek 
… die zitten vol paddenstoelen! Met 
natte voeten en koude handen hadden 
ze veel plezier in de Schellerdriehoek.  
Dat is Natuurlijk Spelen.  
 

Iedereen die dit jaar geholpen heeft bedanken we hartelijk!! 
Belangenvereniging Schellerdriehoek heeft naast het bestuur, verschillende 
werkgroepen. Zo zijn er werkgroepen ‘Bomen’, ‘Natuurlijk Spelen’, ‘Banken’ en 
een groep ‘Rozenperk’ in oprichting.  
Dit jaar hebben in de Schellerdriehoek 37 gezinnen met 65 mensen mee geholpen 
met planten en onderhoud. Gelukkig hadden we ook ondersteuning van de 
tuinlieden van de gemeente/ROVA. (AANTALLEN nog nakijken) 
Misschien wilt u ook meehelpen om e.e.a. samen in de Schellerdriehoek te doen. 
Beantwoord dan de mail, of mail naar Schellerdriehoek@gmail.com.  
 

Met zo’n grote groep enthousiaste betrokkenen  

blijft de Schellerdriehoek van ons allemaal! 

 

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 

Honden zijn welkom in de 

Schellerdriehoek.  

Maar de Schellerdriehoek is 

geen hondenlosloopgebied. 

En, hondenbezitter, u ruimt 

de hondenpoep toch zèlf op, 

dat is wel zo fijn voor de 

spelende kinderen. Bedankt! 
 
Onderhoud in de  

Schellerdriehoek:  

In gezamenlijk overleg 

heeft de gemeente een 

folder uitgebracht met 

informatie over de Scheller-

driehoek. In die folder 

staat ook, wie, welk stukje 

van het onderhoud in de 

Schellerdriehoek voor zijn 

rekening neemt. Interesse? 

Dan kun je deze folder 

afhalen bij Ine Reinders, 

ODSW 20. 


