BELANGENVERENIGING
SCHELLERDRIEHOEK
NIEUWSBRIEF





KvK

Oude Deventerstraatweg 20 8017 BC ZWOLLE
038-4657590
schellerdriehoek@gmail.com
www.schellerdriehoek.nl
Zwolle V. 40062029

Juni 2015
Nummer 25

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,

In juni is er zeker 3x iets bijzonders in de Schellerdriehoek! Kom je ook?

1:

21 juni MIDZOMER-AVOND-CONCERT
Op zondag 21 juni volgt de zon haar meest noordelijke baan. Daarom vieren
we vanaf 19:00 tot ± 21:30 uur de zonnewende met (niet elektronisch
versterkte) muziek in de Schellerdriehoek. Net als in voorgaande jaren wordt
het een inloop gebeuren. Huismuziek Zwolle, het dwarsfluit ensemble,
Barokkoor Zwolle en blaaskwintet Windkracht Vief hebben zich al
aangemeld. Andere muzikanten uit de buurt kunnen ook hun favoriete
nummers ten gehore te brengen! De organisatie ligt bij Marga de Jong en
Bert Sennema (ODSW 24), sennema.dejong@planet.nl, waar je je ook kunt
aanmelden als je mee wilt doen of iets wilt vragen.
Neem eventueel een zitje of paraplu mee.

2:

24 juni Zig-zag bank-trein onthulling
Op 19 juni is de jaarlijkse Fancy Fair op de Ichthusschool
aan de Zwarteweg. Een deel van de opbrengst daarvan
wordt besteed aan de zig-zag bank-trein in de
Schellerdriehoek. Op 24 juni komen rond 10.30 uur alle
leerlingen + leerkrachten de bank onthullen.

3: Feest! 27 juni Schellerdriehoekfeest van 15.00-18.00 uur
De flyer kwam al in je bus. Iedereen is van harte welkom op het
Schellerdriehoekfeest voor en door mensen in de buurt! Naast
veel gezelligheid, knutselen, spelletjes, eten en drinken zijn er
een kleedjesmarkt en een Open Podium en enkele kramen.
Kinderen, maar ook volwassenen mogen op een zelf
meegenomen kleedje of tafel speelgoed, kleding, lp's, boeken...
noem maar op, proberen te verkopen. Dus duik je huis, schuur,
garage of zolder in en kom ook naar de kleedjesmarkt.
Open podium? Ja, iedereen van klein tot groot kan iets van zijn
of haar talenten laten zien of horen. Dus houd je van dansen,
muziek maken, zingen, altijd al een goochel-act willen laten
zien, of heb je iets anders dat je graag wil laten zien of horen

dan kan dat bij het Open Podium. Wij zijn zeer benieuwd naar jou…..Geef je op via:
schellerdriehoekfeest@gmail.com
Ook zijn er enkele kramen, waar kleine bedrijfjes of instellingen uit de buurt zich gaan presenteren.
Er zijn nog een paar kramen te huur, dus als je belangstelling hebt kun je mailen naar bovenstaand
emailadres voor meer info. Bedrijfjes kunnen ook tegen een vrijwillige bijdrage op de kleedjesmarkt
gaan staan. Wil/kun je helpen die middag? Bel of mail ons.

Ander nieuws:
Bomen en struiken in de speelhoek.
Bijna té laat, aan het eind van het plantseizoen konden, met ieders instemming, twee
leilindes en enkele struikjes bij de schommel geplaatst worden. Gelukkig kregen ze
extra water en hopelijk overleven ze het.

Water in de vijver ed.:
PAS OP: Het water in de vijver bestaat uit grond- en hemelwater.
Daarmee is het dus géén zwem- of drinkwater. Ook uit de handpomp komt
grondwater. Ook niet drinken dus én thuis je handen wassen.
De energyball zorgt voor energie. Daardoor kan een pomp
enkele keren per dag de vijver van nieuw (grond)water
voorzien. Opeens was motor van de pomp kapot. Vandaar de huidige lage waterstand.
Binnenkort is dit probleem opgelost. Ook zal het pad vanaf de handpomp tot bij de
‘emmertjes’ aangepast, verbeterd worden.

PR commissie:
Deze commissie werkte al aan het nieuwe logo. Nu zijn de informatieborden bij
de ingangen van de Schellerdriehoek aan de beurt. Ze worden erg mooi!
Benieuwd? Kom naar het Schellerdriehoekfeest als je meer wilt weten.

Ludieke Poepactie
‘Schellerdriehoek’kinderen deelden complimenten
en adviezen uit aan hondenbezitters om aan te
geven dat ‘honden aangelijnd’
en ‘poep
opruimplicht’ ook in de Schellerdriehoek geldt.
Er waren prachtig versierde kaarten met "Bedankt
dat u de Schellerdriehoek hondenpoepvrij houdt!" en
"Bedankt dat u uw hond heeft aangelijnd in de
Schellerdriehoek, zodat álle kinderen hier fijn
kunnen spelen". Indien een hond niet was aangelijnd kreeg de hondenbezitter een kaartje met het
verzoek dat voortaan wél te doen, zodat álle kinderen in de Schellerdriehoek durven te spelen.

De Schellerdriehoek is van ons allemaal!
Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 180 huishoudens lid.
Méér leden = méér draagvlak in de buurt!
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl

