
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden,  
Een laatste nieuwsbrief van 2013 om u op de hoogte te houden over van alles in de Schellerdriehoek 

Groot materieel in de Schellerdriehoek: 
Zoals al veel van jullie ongetwijfeld gezien hebben is er in 2013 heel 
wat werk verzet in de Schellerdriehoek De paden werden met 
behulp van Schots graniet halfverharde wandelpaden. De 
speelbulten kregen hun definitieve vorm en ook daar kwamen 
paden. Hierdoor is het park beter toegankelijk geworden voor 
mensen met een rollator, scootmobiel of kinderwagen.  

Banken in de Schellerdriehoek:  
Langs de paden zijn ruime plekken gemaakt waar in september de 
eerste banken geplaatst werden. Naast zo’n bank kan een rolstoel 
makkelijk staan.  

Steeds meer kinderen in de Schellerdriehoek:  
Er komen steeds meer kinderen in de 3hoek, met vader of moeder, 
of met vriendjes. Ze klimmen over of op de boomstammetjes, ze 
rennen de bulten op en af of springen naar het eiland. Ook met een 
vlieger of een opblaasboot hebben ze plezier.   

Ook groepen kinderen vinden hun weg naar de Schellerdriehoek.  
Alle leerlingen van CBS de Ichthus kwamen naar de Schellerdriehoek 
voor de Koningsspelen.  

De Groendoeners van IVN Zwolle vonden hun weg naar de 3hoek. 
Goendoeners zijn kinderen van groep 6, 7 of 8 die 1x per maand een 
woensdagmiddag ‘in het groen’ zitten om de natuur te beleven en 
te ontdekken.  

Vlak voor de zomervakantie kwamen negen enthousiaste kinderen 
van de Twijn de speelbulten testen. In een rolstoel, met een 
looprek of gewoon-ter-been ‘beklommen’ ze, langs verschillende 
wegen de uitkijkbult. Een uitdaging voor elk kind, voor de 
begeleiders soms een eyeopenener, want wat kan er allemaal wel 
niet op zo’n bult! 

Muziek in de Schellerdriehoek 
Op 21-6-13 was er het eerste échte Schellerdriehoek-langste-dag-
concert, met muziek van o.a. symfonie orkest Seranova en blaas-
quintet Windkracht Vief. Er waren wel 70 belangstellenden. 
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Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 150 huishoudens lid.  
Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 

Algemenen Leden Verga-
dering en nieuwe werk-
groep: Natuurlijk spelen 
 

Met 12 nieuwe mensen en twee 

bestuursleden kwam er een werk-

groep tot stand. Deze werkgroep 

boog zich over de uitwerking van de 

inrichting van de speelbulten, 

waarbij natuurlijk spelen voor àlle 

kinderen, met en zonder handicap 

voorop staat.  

De resultaten mogen er zijn:  

Op de Algemene ledenvergadering 

liet de werkgroep al een en ander 

zien en de aanwezigen stemden in 

met de ingeslagen weg.  

Zo krijgen we een prachtig speelgebied, met o.a. een vogelnestschommel, een speelboom voor 

peuters en een brede glijbaan. In de waterpartij komen een pomp en watergoten, waarmee alle 

kinderen kunnen spelen. De waterbron wordt in december aangeboord. Om de waterkwaliteit te 

garanderen komt er een energyball, met zonnepanelen, die voor energie zorgen.  

Op de ‘uitkijkbult’ kan iedereen straks uitkijken over de Schellerdriehoek, maar ook van alles horen 

over ons park uit de audionetic en nog veel meer! 

 

Ook in het kader van Natuurlijk Spelen 

werd er op 15 en 16 november 2013 een 

wilgentunnel aangelegd. Zag je de foto’s 

in de kranten? Daarna werden er op 22 en 

23 november drie wilgenhutten gebouwd. 

Wat een leuke klus voor de 20 mensen die 

gedurende de dag aan het werk waren.  

 

 

 

 

 

Meer informatie over de werkzaamheden komt op de website en/of 

in een volgende nieuwsbrief. 

 

 

Het bestuur wil we alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet.  

We wensen alle leden en alle vrienden van de Schellerdriehoek:  

fijne feestdagen en een gezond 2014 

Loop nog eens door ons park, want 

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
 
 


