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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

Hallo leden,

Het einde van het jaar: dat vraagt om nog een laatste nieuwsbrief. Hopelijk heb je dit jaar veel
plezier beleefd in de Schellerdriehoek.

Vlechtheggen

In 2011 werden de eerste struikjes voor de vlechtheggen geplant. In 2015 kan er gevlochten worden!
Dat wordt bijzonder! Op zaterdag14 februari is er een eerste cursusdag, van
9.30-15.30u. Geïnteresseerd? Mail naar schellerdriehoek@gmail.com om je op
te geven voor de werkgroep ‘onderhoud vlechtheggen’. Heb je je al eerder
opgegeven, dan krijg je hiervoor vanzelf een uitnodiging.

Jaaroverzicht 2014:

25 jaar geleden: Op 23 februari 1989 werd Belangenvereniging Schellerdriehoek
opgericht! Gerard, Miny en Ine werden, als werkers van het eerste uur, eind
februari, in het zonnetje gezet. In maart kwam de waterpomp, de andere
speeltoestellen volgden snel daarop. Er was “The Voice of de Schellerdriehoek
verkiezing”: Jochem, Annemijn en Josefine wonnen. Zij gaan teksten voor de
Audinonetic inspreken. De ‘buurtkring’ de bankjes rond de notenboom, werden
in mei met hulp van de ROVA geplaatst. In juni kwamen de borden met
“Speelregels in de Schellerdriehoek”. Het langste dag concert was op 21 juni en
op 28 juni was er ons openings- en jubileumfeest. In juli kwamen kinderen van de
Twijn én van de Montessorischool samen spelen. De Algemene Ledenvergadering
en eerste klusdag waren in oktober, de 2e klusdag in
november. In december overlegden we met wijkmanager
Heleen Ganzekoele. Het bestuur vergaderde zeven keer. Er
was regelmatig overleg met de gemeente en de
leveranciers. Verschillende werkgroepen waren actief:
Feestcommissie, Natuurlijk Spelen, bomen, rozen, banken
en PR en communicatie. Alle mensen die zich inzetten voor
de Schellerdriehoek: BEDANKT!!

De energyball

Begin juli werd de energyball + het zonnepaneel geplaatst.
De hiermee opgewekte energie wordt gebruikt om water op
te pompen en zo de vijver te vullen met schoon water. De
bedoeling is dat het water iedere 24 uur helemaal ververst wordt. Nu draait die pomp enkele keren
per dag. Onderzocht wordt of dit voldoende is. Daarna wordt ook het pad, waar nu een gootje
doorloopt, weer netjes dicht gemaakt. Nu, eind december, is het water hoog en loopt het pad onder
water. Zo was het gepland.

Fruit: Negen van de 24 appel en perenbomen droegen vruchten.

Samen werken in de 3hoek: Klusdagen

Op 25 oktober en 8 november was het zover. De
Schellerdriehoek werd door vrijwilligers winterklaar gemaakt.
Beide keren waren er rond de 25 helpers. De populieren en
wilgen werden geknot, de fruitbomen gesnoeid, de ongewenste
elzen en wilgen werden weggestoken, de wilgenhutjes en tunnel ingevlochten. Ook werd het speelzand bij glijbaan en
strandje onkruidvrij gemaakt, enz. enz. Met mooi weer, koffie
en koek werden het gezellige ochtenden. Wil je er een volgende keer ook bij zijn? Mail naar schellerdriehoek@gmail.com.

Algemene Leden Vergadering

Op 28 oktober was de ALV. Gerard Mostert stopte als voorzitter van de vereniging, maar werd
herkozen als bestuurslid. Het bestuur werd verder uitgebreid met Jacquelien Siebrand, Gerben Visser
en Harry van Wezel. Het hele verslag van de vergadering lees je in de bijlage.

Op 28 juni 2014 was ons bijzonder geslaagde
jubileum-en openingsfeest!

Overlast?

Soms wordt het bestuur aangesproken of komt er een mailtje: “Dàt mag toch niet?? Kunnen WIJ er
iets aan doen?” Samen kunnen we mensen aanspreken op hun gedrag in de Schellerdriehoek. De
spelregels staan immers op de borden. Vertel rustig wat je stoort en welke oplossing je zou zien.
Daarnaast kun je voor overlastmeldingen contact op nemen met de gemeente, telefoon 14038.

Uit de oude doos:

Geschiedenis: (deel 3)

Eind 1994 stond de Schellerdriehoek dus op de lijst van tussenlocaties: locaties waar gebouwd kon worden om het ‘gat’ in de
woningbouwproductie tussen Zwolle-Zuid en Stadshagen te
vullen. In oktober 1995 startte de bouw van het
jeugdtuinencomplex Schellerdriehoek en in 1996 startten die
jeugdtuinen. Ook werd de eerste paal voor bebouwing in
Stadshagen geslagen! Het bestuur ging verder met het onderzoek
naar mogelijkheden van een buurt-/dierenweide in de
Schellerdriehoek, d.m.v. een enquête in de buurt. Veel respons, veel steun! In januari ’97 vroegen
wij aan de politiek om de bebouwing van de Schellerdriehoek te heroverwegen. De financiële
consequenties waren groot. 15-12-97: De gemeenteraad besloot met 18 vóór en 15 tegenstemmen om
géén woningen in de Schellerdriehoek te bouwen. De buurtweide werd echter afgestemd, de
bestemming bleef agrarisch. (wordt vervolgd; het totale verhaal komt t.z.t. op onze website.)

De Schellerdriehoek is van ons allemaal!
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

