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Doelstelling:
a:

het behoud van een authentiek landelijk stukje

b:

Zwolle. (de Schellerdriehoek)
het behartigen van de belangen van de
omwonenden van de Schellerdriehoek

Nieuwsbrief:
Als lid van de vereniging willen we u op de hoogte houden door middel van NIEUWSBRIEVEN
en extra informatie op onze website: www.schellerdriehoek.nl.
Dit is de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Contributie-herinnering:
De contributie voor 2013 bedraagt € 7,50. Nog niet iedereen heeft betaald. U kunt de contributie
overmaken op 94.87.86.558 t.n.v. H. ten Brinke, Schellerdriehoek, o.v.v. uw naam + adres.
Bedankt voor het overmaken, ook als u dat al gedaan heeft! Dat scheelt ons veel ophaalwerk.

Hallo leden,
1
2
3

4

Binnenkort gaat er weer van alles gebeuren in de Schellerdriehoek:
Om er voor te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de Schellerdriehoek worden de paden
met behulp van Schots graniet halfverhard gemaakt. Dat is conform het oorspronkelijke plan.
Ook worden er langs de paden ruime plekken gemaakt waar banken geplaatst zullen worden. Ook
rolstoelen kunnen hier makkelijk komen.
De speelbulten krijgen hun definitieve vorm en er komen paden in dit gebied. Door goed overleg
van de werkgroep natuurlijk spelen, met afgevaardigden uit de buurt, de gemeente en
vertegenwoordigers van de scholen kwamen enkele aanpassingen tot stand: zo wordt één bult
wat lager, één pad komt verder van de tuinen af te liggen en dat pad wordt een graspad. Dit
zorgt ervoor dat aanwonenden minder overlast zullen hebben.
Op enkele andere plaatsen in het gras en onder de vlechtheggen wordt een bloemenzaadmengsel
in de grond gebracht. Het bestaande gras wordt vrijwel niet beschadigd. Op verschillende
plaatsen worden verschillende zaadmengsels gebruikt, om de diversiteit te bevorderen.
Wat gebeurde er verder?
Half maart kreeg u een brief van de gemeente en van ons met een uitnodiging voor de
vrijwilligersavond over het onderhoud van de Schellerdriehoek. Op 26 maart waren er maar liefst
38 mensen in de Ichthus. Na wat algemene informatie kon men bij verschillende tafels langs
gaan. Daar werd iedereen geïnformeerd over de mogelijke werkzaamheden en de huidige stand
van zaken in de Schellerdriehoek. Dit resulteerde in een enorme vrijwilligerspoule. Wat super!!
Deze vrijwilligers krijgen binnenkort een mailtje over de werkzaamheden.
Heeft u zich nog niet opgegeven? Het kan nog steeds, graag zelfs: mail uw naam,
telefoonnummer
en
voorkeur
voor
de
te
verrichten
werkzaamheden
naar
Schellerdriehoek@gmail.com en u mag zó meedoen want:
Vele handen maken licht werk.

Kinderen in de Schellerdriehoek:
In maart constateerden we dat er toch enkele wilgen afgeknapt
waren. Twee buurtkinderen kwamen helpen. Met een grondboor
en een schop gingen ze aan de slag. Daar waren ze een hele poos
mee bezig. Als kroon op het werk plantten ze hun ‘eigen’ wilg.
Met koude handen en natte voeten hadden ze veel plezier in de
Schellerdriehoek. Dat deze ‘stokken’ blaadjes zouden krijgen
vonden ze vreemd. “Er zijn geeneens wortels” zeiden ze. We
laten de natuur zijn gang maar gaan. Afgelopen week kwam hun
hele klas naar de Schellerdriehoek: de bomen bekijken, de
bulten op hollen en er vanaf rollen, en fluiten op een grasje.
Natuurbeleving pur sang.
De Schellerdriehoek is geen hondenlosloopgebied
Honden zijn welkom in de Schellerdriehoek, maar de
Schellerdriehoek is géén hondenlosloopgebied. Dus honden aan
de lijn, zodat kinderen vrijuit kunnen spelen en broedende
vogels en hun jongen niet worden verstoord.
En, hondenbezitter, u ruimt de hondenpoep toch zèlf op, dat is
wel zo fijn voor de spelende kinderen. Bedankt.

Zo blijft de Schellerdriehoek van ons allemaal!

Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment ruim 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

