
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo leden,  

Een nieuw jaar met nieuwe mogelijkheden, ook in de Schellerdriehoek, geniet ervan! 
 

Jouw mening telt: 

1 Nieuw logo. 

Een groep enthousiaste Schellerdriehoekers is bezig met de PR rond de driehoek. Martijn van 

Goor,buurtbewoner en ontwerper, maakte enkele logo’s. Na een voorselectie bleven deze 2 

ontwerpen in verschillende kleurstelling over Welke kies jij? Geef op Facebook aan welke jij het 

leukst vind én waarom (inhoud of kleur). Er kan gestemd worden tot 15 februari. 

https://www.facebook.com/schellerdriehoek of mail je voorkeur voor 15 februari naar 

schellerdriehoek@gmail.com 
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Doelstelling: 

a: het behoud van een authentiek landelijk stukje 

Zwolle. (de Schellerdriehoek) 

b: het behartigen van de belangen van de 

omwonenden van de Schellerdriehoek 

 Oude Deventerstraatweg 20  8017 BC ZWOLLE 

 038-4657590 

 schellerdriehoek@gmail.com 
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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 

2 Zig-zag bank-trein 

In de algemene ledenvergadering (ALV) 

vroegen veel mensen om meer zit-

plaatsen rond de vijver. We zijn ermee 

aan de slag gegaan en komen met dit 

voorstel, dat ook goedkeuring van de 

gemeente heeft. Wybo Terpstra maakte 

weer een minivoorbeeld van de beoogde zig-zag bank-trein. Leuk om op te zitten én met een 

spelaanleiding.  

Een extraatje is dat we zo aandacht kunnen geven aan de eerste spoorlijn Deventer-Zwolle, 

(Staatslijn A in 1866) die dwars door de Schellerdriehoek liep. 

Waar komt deze bank?:  

Onderaan de uitkijkbult bij de waterpomp.  

Op deze manier willen wij invulling geven aan het 

verzoek van de leden zoals tijdens de ALV gedaan. Wij 

gaan er van uit dat dit op ieders instemming kan 

rekenen, zodat de trein nog voor de zomer van 2015 

gerealiseerd kan worden. Heb je opmerkingen, dan 

horen wij die graag voor 15 februari 2015.   

Vlechtheggen 

In 2011 werden de eerste struikjes voor de vlechtheggen geplant. Nu kan er gevlochten worden! Dat 

wordt bijzonder! Op zaterdag14 februari is er een cursusdag onder leiding van Landschap 

Overijsel. Nog enkele plaatsen vrij. Geïnteresseerd? De cursus is gratis, maar vol is vol. Mail naar 

schellerdriehoek@gmail.com. Je kunt natuurlijk ook gewoon even komen kijken die dag, om te zien 

hoe vlechtheggen eruit zien. 

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.  

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
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