
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden,  

Koninklijke Onderscheiding voor Ine Reinders:  

Ine is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau .  

Mocht het u in de pers ontgaan zijn: Hier is ze dan: Ine, onze volijverige 
secretaris, glunderend en trots voor de erkenning voor al het werk voor onze 
Driehoek en voor de natuur in Zwolle via IVN Zwolle. 
Namens ons allen proficiat voor deze dik verdiende waardering.  

Op maandag 13 mei gaat de tweede fase van start voor de 
aanleg van de Schellerdriehoek. De gemeente vraagt ons om dit aan u door te geven. 

Samen met de gemeente hebben we alle plannen voorbereid en in mei wordt er met groot materieel 
grondwerk verzet. De speelbulten krijgen hiermee hun definitieve vorm: één bult wordt wat lager, 
een andere bult wordt doorgesneden, zo ontstaat een speels effect. Één pad, een graspad, komt 
verder van de tuinen af te liggen. Dit zorgt ervoor dat aanwonenden minder overlast zullen hebben. 
De andere paden worden met behulp van Schots graniet halfverhard gemaakt. Langs die paden 
worden er ruime plekken gemaakt waar banken geplaatst zullen worden. Ook rolstoelen kunnen er zo 
makkelijk komen. (Voor vragen over de uitvoering kunt u terecht bij projectleider Theo Wolters, telefoonnr: 14038) 

Schellerdriehoek-werkgroepen 

AANSTAANDE ZATERDAG 4 MEI VANAF 11 UUR wordt het wilgenbosje aangeplant en het 

rozenperk onderhouden. JIJ MAG OOK KOMEN HELPEN. ;)) 

Op de vrijwilligersavond over het onderhoud van de Schellerdriehoek op 26 maart meldden zich maar 
liefst 38 mensen aan. Ook mailden andere mensen ons om zich bij een onderhoudsgroep aan te 
sluiten. Dit resulteerde in een enorme vrijwilligerspoule. Wat super! 
Er zijn nu een 5-tal werkgroepen: De werkgroep Rozenperk, Fruit- 
en notenbomen, Vlechtheggen, Wilgen/essen/griend en Natuurlijk 

Spelen. Voor de groepen Rozenperk, Wilgen en Natuurlijk spelen 
zoeken we nog een coördinator.  
Degenen die zich hebben aangemeld hebben al bericht gehad of 
ontvangen dat binnenkort.  

Heeft u zich nog niet opgegeven als vrijwilliger? 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.  
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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 

De eerste groepen: “Rozenperk” en “Fruit- en notenbomen” gingen op 
18 en 20 april aan de slag. (Foto vorige pagina) 

Op donderdagavond 18-4 kwam het rozenperk er ‘puik’ bij te liggen, 
na anderhalf uur schoffelen en wieden door 6 man/vrouw.  

Op zaterdag 20-4 kregen een tiental mensen een cursus 
‘hoogstamfruitbomen snoeien’ van Erik de Kruif van Landschap 
Overijssel. Eerst een theorieles, daarna in de praktijk: snoeien!  
Van 14 tot 17 uur was men gezellig, druk, bezig. 
Deze klus kreeg op 2 mei een vervolg. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
 
 
 
 
 

LENTE IN DE 

SCHELLERDRIEHOEK 

Zie je ze vliegen in de 

Schellerdriehoek?  

Traag stapt de reiger door de 

sloot… en ‘hap’ daar heeft hij wat 

lekkers.  

Ook de ooievaar heeft de 

driehoek al enkele keren bezocht. 

Scholeksters roepen schel 

‘tepiet-tepiet’ en scheren over, 

net als ’s avonds de vleermuizen.  

Geniet ervan en verstoor ze niet.  

BIJZONDER IN DE 

SCHELLERDRIEHOEK 

Op 21 april hadden we een 

reebok op bezoek in de 

driehoek. Hij holde, in paniek, 

bij de familie Van der Veen 

bijna door de ramen heen, 

sprong over het kippenhok en 

zocht een goed heenkomen. 

 

Ziet u ook iets bijzonders? 

Meld het via 

schellerdriehoek@gmail.com 


