
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo leden,    
Het was zomer, ook in de Schellerdriehoek:   
 

Deze zomer begon goed met het Midzomernacht-concert op 
21 juni. Het weer werkte mee, de spelers hadden er zin in en er waren 
meer dan 80 mensen die genoten van alle muziek.  
Men vroeg: “volgend jaar weer?”  
 

Openingsfeest: een Groots Feest!  
Op 28 juni was het zover: de officiële opening van de Schellerdriehoek 
én de viering van 25 jaar Belangenvereniging Schellerdriehoek. De 
feestcommissie bestond uit 16 mensen. Maar op zaterdagochtend 
kwamen er nog veel meer hulptroepen om kraampjes op te zetten en 
te versieren. De Rova had al fietsstallingen en vlaggenmasten 
geplaatst. Rond half 3 ging Kunst na Arbeid met muziek door Grens-
laan, Oude Deventerstraatweg en Zwarteweg naar de Schellerdriehoek.  
Bij het officiële deel zongen Jochem, Joep, Joost, Jouri, samen met 
Wouter Iedema en iedereen het Schellerdriehoeklied. Wethouder 
Van As kwam aan het woord en nadat Ine Reinders vanaf de glijbaan 
door een schilderij gleed, werd de Schellerdriehoek geopend verklaard.  

 
Ilse van der Put van de 
Speeltuinbende van het 
NSGK (Nederlandse. 
stichting van het 
gehandicapte kind) 
overhandigde aan Gerard 
Mostert het Certificaat: 
“Goedgekeurd door de 
Speeltuinbende”  en  

”In deze speeltuin kunnen alle kinderen samen spelen”. 
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Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 175 huishoudens lid.  

Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 

Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl 

Daarna verplaatste het feest zich voor een groot deel naar het speelveld, waar 
allerlei kraampjes en activiteiten waren. Buurtgenoot Eelkje Mellema had voor een 
perfecte catering gezorgd, de hapjes en drankjes vonden veel aftrek. Martin Mostert 
(zoon van) zaagde een beeld. Kraampjes van IVN, het bestuur, kinderactiviteiten, 
scholen, een imker, de Huppe en NSGK zorgden voor een gezellige sfeer, die nog 
verhoogd werd door het trekzaktrio. Oudhollandse spelletjes en paard met kar 
maakten ’t feest compleet! Een feest voor iedereen, van 0 tot 100, want zelfs de 
100 jarige mevrouw Weijermars was erbij.  
Alles werd mogelijk gemaakt door veel vrijwilligers (bedankt, hè!) en de sponsors: 
‘onze’ C1000, Partyverhuur Zwolle en De Theekamer.  
 

 
 
 
 

 

Scholen op bezoek: Op 1 juli kwamen een klas van de Twijn, 
Speciaal Basis Onderwijs én een klas van de Montessorischool naar de 
Schellerdriehoek. Met mooi weer beleefden ze, samen spelend, een 
mooie middag. Ook de schrijvers van het boek “Allemaal Spelen” waren 
erbij om te kijken hoe hun adviezen een plek in de Schellerdriehoek 
hadden gekregen.  
 

 

Uit de oude doos:                     

Geschiedenis: (deel 2) 

We kwamen op voor onze doelstellingen. We bezochten raadscom-
missie- en gemeenteraadsvergaderingen, vaak met veel omwonen-
den! We zochten medestanders: politieke partijen, de wijken-
vereniging Zwolle Zuid en boeren, die de hooggelegen Scheller-
driehoek graag wilden beweiden. Wij drongen steeds aan op 
overleg en meer en/of tijdige informatie, maar de gemeente had 
andere plannen. In 1991 kwam, ondanks onze protesten, de 
Schellerdriehoek op de (reserve) tussenlocatielijst, (een lijst met 
plekken in de stad, waar woningbouw mogelijk zou zijn). De 
gemeente had immers nieuwbouw-verplichtingen en Stadshagen 
was nog niet gestart. Eind 1994 kwam de invulling van de 
Schellerdriehoek in de gemeenteraad. Wij mochten zelf ook een 
voorstel maken, (jeugdtuinen + buurtweide), maar dat ging van 
tafel en men besliste met 19 stemmen vóór en 16 tégen voor: 

Jeugdtuinen + wijk-onderkomen en bebouwing (‘n 20-tal woningen) in de Schellerdriehoek.  
Dat was zuur, ook omdat het ten koste van de diepe tuinen aan de Zwarteweg (nu nrs 47-53) zou 
gaan. Het wijkonderkomen werd gebouwd en de jeugdtuinen startten vrij snel. De rest van de 
Schellerdriehoek bleef liggen, maar wij zaten niet stil….. (wordt vervolgd; het totale verhaal komt t.z.t. op 

onze website.)  

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 

 
 
 

http://www.schellerdriehoek.nl/

