
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hallo leden,  
2014 wordt een bijzonder jaar voor de Schellerdriehoek:  
De invulling van ons bijzondere park is bijna klaar en  
Onze vereniging bestaat op 23 februari 2014 al 25 jaar.  
Dat gaan we vieren!  
Het hele jaar door zullen er gezamenlijke activiteiten zijn.  
Houd onze nieuwsbrief in de gaten.  
 
Welke enthousiaste mensen willen bijv. het openingsfeest 
van de Schellerdriehoek mee organiseren? Wie wil zich bezig houden met informatievoorziening of 
marketing om “de Schellerdriehoek op de kaart te zetten” of een beplantingsplan voor de struiken 
maken? Mail naar schellerdriehoek@gmail.com of jacquelien.siebrand@tiscali.nl als je interesse hebt. 

Natuurlijk Samen Spelen:  
Natuurlijk Spelen, wat bedoelen we daar eigenlijk mee? Iemand zei: “Natuurlijk Spelen is voetballen 
met een dennenappel”, of, het is ‘spelen met wat je zomaar in de natuur vindt: bloemen, blaadjes, 
zand en water’.  
Wij gaan in de Schellerdriehoek voor Natuurlijk Samen Spelen, want alle 
kinderen, met of zonder handicap, kunnen in ons park samen komen 
spelen, lekker gezond buiten in de natuur.  

Wilgenhutjes en –tunnel 
De mooie wilgentunnel en de –hutjes zijn ook natuurlijke spelaanleidingen. 
We vragen nadrukkelijk aandacht voor deze natuurlijke bouwsels. De tak-
ken moeten nog wortels krijgen en de knoppen gaan in het voorjaar 
uitlopen. Vraag je kinderen en hun vriendjes om er, zeker nu, voorzichtig 
mee om te gaan zodat ze echt gaan LEVEN.  NIET KLIMMEN, dus! 

Speeltoestellen in de Schellerdriehoek:  
De werkgroep Natuurlijk Spelen heeft hiervoor veel werk verzet en de resultaten komen eraan. Half 
maart wordt de handwaterpomp geplaatst, een bijzondere: deze SWN80 handpomp wordt gebruikt 

om vers grondwater op te pompen en al veel jaren 
ingezet bij drinkwaterprojecten in de hele wereld.  

Water is ‘leven’ en doet een beroep op alle zintuigen.  

Handwaterpompen spelen een belangrijke rol ook als 
speeltoestel. De pomp wordt bereikbaar en bruikbaar 

voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking, en is veilig en betrouwbaar.  

Waterkwaliteit:  
Op verzoek van onze vereniging is er een onderzoek gedaan naar de waterkwaliteit. De kwaliteit van 
het water in de Schellerdriehoek is goed. Toch zie je soms groene algenslierten in het water.  
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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 

Algengroei ontstaat als het water onvoldoende doorstroomt. Daarom wordt er een 
Energy Ball met zonnepaneel geplaatst. Deze duurzame energievoorziening levert 
energie voor de circulatiepomp in de waterpartij, die grondwater oppompt en zo 
dagelijks het water ververst. Zo houden we schoon water. Wat is “schoon” in dit 
geval? Het water is en blijft natuurlijk gewoon “Slootwater” en is daarmee geen 
geschikt zwem- of drinkwater, maar wel fijn SPEELWATER!  

Andere speeltoestellen:  
Eind maart worden er nog meer speeltoestellen bij of op de speelbulten in de 
Schellerdriehoek neergezet: Vanaf de handpomp komen er watergoten, waarmee 
alle kinderen kunnen spelen. Grote stapstenen komen ín en buiten het water.  

Er wordt een vogelnestschommel, een speelboom voor peuters en een brede 
glijbaan geplaatst. Op de ‘uitkijkbult’ kan iedereen straks uitkijken over de 
Schellerdriehoek, maar ook van alles horen uit de Audionetic, een interactief 
zuiltje. Met enkele trappen op de voetpedaal beluister je van alles over ons 

mooie park. 

De vogelnestschommel is mede mogelijk gemaakt door het 
Revalidatiefonds en het Fonds Verstandelijk Gehandicapten. 

 

Bomen en struiken: 
Het is de bedoeling om, ook rond 
half maart, nog enkele bomen te 
planten in de Schellerdriehoek.  
Er moet ook nog een beplan-
tingsplan gemaakt worden voor de 
struiken.  

 

Banken: 
Eind maart wordt 
de “Buurtkring”, bankjes, 
gemaakt door buurtgenoot Wybo 
Terpstra, en de boomstammetjes 
rond de notenboom op het grote 
speelveld geplaatst. Deze banken 
worden gesponsord door “De 
Gasthuizen”.  

 

De Schellerdriehoek is géén hondenlosloopgebied 
Honden zijn, mits aangelijnd, welkom in de Schellerdriehoek. Zo kunnen 
kinderen vrijuit spelen en vogels en hun jongen worden niet verstoord. 

En, hondenbezitter, u ruimt de hondenpoep toch zèlf op, de zakjes bij 
afvalbakken bij de ingangen staan er speciaal voor. Bedankt! 

 

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
 
 
 
 
 
 


