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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,

Zo na de vakanties is bijna iedereen weer thuis en begint het ‘gewone’ leven weer. Toch is ‘gewoon’
ook bijzonder, zeker als je in de Schellerdriehoek komt. “Gewoon” een prachtig gebied, “gewoon”
een fijne natuurlijke speel- en wandelplek, ook voor de ‘pauze’wandelaars die in de buurt werken.
“Gewoon” een ontmoetingsplek in de buurt voor iedereen, da’ s BIJZONDER! Geniet ervan.

Dit najaar:
- Algemene Ledenvergadering op donderdag 5 november 2015, om 20 uur in de nieuwe
Bierton, met natuurlijk een jaaroverzicht én nieuwe statuten ter goedkeuring. Zet het vast in je
agenda. T.z.t. krijg je een uitnodiging.

- Heggen vlechten: In oktober of november gaan we verder met

het vlechten van de heggen.
Wil je meehelpen? Graag!! Je leert ’t zó. Mail ons: schellerdriehoek@gmail.com. (Heb je al eerder
meegedaan, dan krijg je vanzelf bericht)

- Onderhoud:

is heggenvlechten niet je ‘ding’, dan kun je op diezelfde dagen ook
helpen met algemeen onderhoud of catering. Meld je aan of kom gezellig kijken.

- Planten : Dit najaar worden er, zoals afgesproken,

nog wat bomen bij de speelbulten
geplaatst. Zo ontstaan er schaduwplekken, zeker bij de glijbaan geen overbodige luxe.

Gemeente samenwerking:
We werken altijd goed samen met de gemeente.
- Mede daarom was er op 16 juni, op verzoek van de
gemeente, een rondleiding voor hen en een collega uit
Pakistan met belangstelling voor bewoners/burgerparticipatie. Gerard Mostert toonde, vanuit de voor de
gelegenheid geleende rolstoel, hoe toegankelijk de
Schellerdriehoek is.
- Op vrijdagmiddag 4 september komt een deel van de
gemeenteraad de Schellerdriehoek bezoeken. Leuk!

Wat gebeurde er de afgelopen tijd?
Op zondag 21 juni was het MIDZOMER-AVOND-CONCERT in
de Schellerdriehoek. Meer dan 30 muzikanten en veel
belangstellenden luisterden naar muziek van Edvard Grieg
tot Thijs van Leer. Samen zingen is ook altijd leuk.
Het was een droge!, geweldig klankrijke avond.

Wybo Terpstra maakte de Zig-zag bank-trein, Rovamedewerkers
hielpen hem plaatsen. Op 24 juni kwamen àlle leerlingen van de
Ichthusschool hem onthullen, want de bank werd mede mogelijk
gemaakt door hun jaarlijkse Fancy Fair! Met stralend weer
mochten juf Willy
Beumer, Rosalie, de
jongste, en Tygo, de
oudste leerling, de
bank uitpakken. Ichthus BEDANKT!
Sindsdien wordt er vaak gebruikt gemaakt van deze trein:
“gewoon”: spelen, zitten of kletsen.
Het allereerste spoor Deventer-Zwolle liep dwars door de
Schellerdriehoek. Dat was Staatslijn A. De eerste trein liep
hier al in 1866! Nu kun je aan de loop van het pad langs de
slootjes zien wààr dat was en is de zig-zag bank-trein hier
een herinnering aan.

Informatieborden: De PR-werkgroep had veel
voorwerk verricht, en, na goedkeuring van het
bestuur, konden ze op 26 juni geplaatst worden.
Nieuwe informatieborden: helder, duidelijk met veel
informatie, bij alle drie ingangen van de
Schellerdriehoek. Speciale dank aan Martijn van Goor
van ontwerpbureau Viesrood, die het bord vorm gaf.

Schellerdriehoekfeest: Geweldig!
Op 27 juni was het tweede Schellerdriehoekfeest. Het weer
was stralend, de mensen enthousiast, de hapjes en
drankjes: prima. Het Open Podium was een groot succes,
evenals de kleedjesmarkt. Veel kinderen vingen
waterdiertjes, ‘knuffelden’ de konijnen of speelden
‘gewoon’ in de Schellerdriehoek. Bij de bestuurskraam
meldden zich 36 mensen/gezinnen als lid/vriend van onze
Belangenvereniging aan! Kortom: Geslaagd!
Iedereen die geholpen heeft: reuze bedankt!

Water in de vijver:
Op 14 juli werden deze bordjes geplaatst. Ze spreken voor zich:
“Speelwater, geen zwem- en drinkwater, thuis je handen wassen”.
Het vijverwater bestaat uit opgepompt grondwater en regenwater.
Dus geen zwemwater en: "Spelen op eigen risico!"

De Schellerdriehoek is van ons allemaal!
Bij Belangenvereniging Schellerdriehoek zijn op dit moment 220 huishoudens lid. Hoera!
Méér leden = méér draagvlak in de buurt!
Lid worden? Bel de secretaris Ine Reinders: 4657590, mail of kijk op www.schellerdriehoek.nl

