
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hallo leden,  

Voorjaar, ook in de Schellerdriehoek, geniet ervan!   
 

Jouw mening telt: (vervolg) 

1 Dit is ons nieuwe logo! 

Je mocht stemmen op één van de vier logo’s. We kregen veel mailtjes met voorkeuren en ook via 

Facebook werd er vaak gestemd. Deze kreeg de meeste stemmen. Het werd ontworpen door Martijn 

van Goor. Iemand schreef: “omdat de Schellerdriehoek gelukkig groen is gebleven én er zitten 

enorm veel kikkers in het water en die hoor je ook!”.  

Deze ideeën haalden het niet:  

 

2 de Zig-zag bank-trein  

Er was ook bijval voor de zig-zag bank-

trein. Wybo Terpstra gaat hem maken 

en we hopen dat hij voor de zomer-

vakantie geplaatst kan worden.  

Jouw mening telt: (nieuw) 

3 Bomen en struiken in de speelhoek.  

In het ontwerp van de Schellerdriehoek staan bomen 

en struiken bij de speelbulten getekend. Die moeten 

er nog steeds komen. In de algemene leden-

vergadering (ALV) spraken we af dat we ook het 

beplantingsplan aan de leden zouden voorleggen. We 

zijn ermee aan de slag gegaan en komen met dit 

voorstel, dat goedkeuring van het bestuur en de 

bomenwerkgroep heeft.  

1a. Bij de zigzagbank: Zoete kers (Prunus avium) 

1b. Bij de pomp: Zoete kers (Prunus avium) 

2. Bij de emmertjes en bij de glijbaan: Veldesdoorn (Acer campestre) 
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Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 178 huishoudens lid.  

Méér leden = méér draagvlak in de buurt! 

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

3. Bij de zitstam: Wilde Appel (Malus sylvestris) 

4. Bij de hutjes: Wilde Peer (Pyrus pyraster) + 2 tweestijlige meidoorns, (Crataegus laevigata) 

5. Bij de schommel: Leilinde (Tilia cordata) 2x met rand beplanting van Gele Kornoelje (Cornus mas) 

en Liguster (Ligustrum vulgare) 

Wij gaan er van uit dat dit op ieders instemming kan rekenen, zodat we spoedig (een deel) kunnen 

gaan planten. Heb je opmerkingen, dan in ieder geval voor 10 april 2015 in verband met het 

plantseizoen.  

4 PR commissie: 

Deze commissie werkt aan het nieuwe logo, een nieuwe huisstijl en aan informatieborden bij de 

ingangen van de Schellerdriehoek. Ook zijn we bezig met een nieuwe website. We horen graag van 

jou wat er op de nieuwe site wel (of niet) moet komen. Alle suggesties zijn welkom! 

Feest in de Schellerdriehoek!  

Net als vorig jaar komt er weer een Schellerdriehoekfeest. Zet het vast in je agenda:  

op 27 juni is het, van 15.00 tot 18.00 uur, voor jong en oud, feest in de Schellerdriehoek.  

Workshops, muziek, streekproducten en nog veel meer.  

Voor dit feest zijn we op zoek naar vrijwilligers die in de voorbereiding of op de dag zelf kunnen 

helpen om er een geslaagd feest van te maken. We willen ook een taarten-buffet maken en zijn 

daarvoor op zoek naar mensen die kosteloos een zelf gebakken taart willen schenken. De taartpunten 

worden verkocht tijdens het feest. Kun en wil je helpen en/of wil je een taart bakken? Geef je dan 

op middels het formulier, dat geopend wordt als je deze link aanklikt: https://docs.google.com/forms/d/1CK4-

Afjx_PtXbafeVmLgmlJoEInJmOIKBRVhGGzWVy8/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link  

Heggen Vlechten 

Op zaterdag14 februari en op 7 maart zijn we heggen gaan vlechten. Heggen ‘leggen’ is ook wel een 

term die gebruikt wordt. En als je in de Schellerdriehoek gaat kijken zie je waarom .  

Op 14-2 kregen 17 mensen eerst theorieles, om daarna zelf aan de slag te gaan. Op 7-3 werkten we 

met 13 mensen verder. Met elkaar zijn we 145 uur aan de slag geweest en nu kun je vanuit de 

Schellerdriehoek de jeugdtuinen weer zien. In het najaar wordt er verder gevlochten.  

 

De Schellerdriehoek is van ons allemaal! 
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