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Hallo leden,
Algemene Ledenvergadering:
Op 5 november was de algemene ledenvergadering. 36 mensen waren erbij.
Harry van Wezel trok zich terug als bestuurslid. Het hele verslag van deze vergadering zit in de bijlage.

Van de PR commissie:
1 In 2016 nieuwe website
In 2016 wil de PR commissie onze vernieuwde website presenteren.
De website zal een ware metamorfose ondergaan en wordt nu
helemaal 2016

2 Gevraagd: Oude foto s van de Schellerdriehoek
Om het verleden van de Schellerdriehoek niet te vergeten, zijn we
op zoek
van de Schellerdriehoek, die we op
de website kunnen plaatsen. Heb je ook nog oude krantenartikelen
of ander materiaal, dan zijn die natuurlijk ook van harte welkom.
Digitale
Wim Knol:
reysiger@hotmail.nl. Niet digitaal materiaal kun je ook afgeven bij
Wim Knol, Reysigerweg 8, 8017 HA Zwolle. Graag aanleveren in een
enveloppe met je NAW gegevens erop, zodat ze ook weer bij de juiste
persoon teruggebracht kunnen worden.

Klusdagen in de Schellerdriehoek:
Op 21 november was er een Schellerdriehoek-Natuur-Werkdag.
Landschap Overijssel gaf les
. Daar ging men druk mee
in de weer. Er werden boompalen weggehaald en geplaatst en er was onderhoud aan de knotbomen Ook werden er vijf bomen geplant. Zo komen er op den duur wat meer schaduwplekken
rond de speelvijver. (Wel nog een poosje wachten)
34 vrijwilligers, van 10 tot 70 jaar, zorgden ervoor dat de Schellerdriehoek nu winterklaar is.

Klusdag op 13 februari 2016:
Noteer je de datum vast?

; De wilgentunnel en de

hutjes worden verder

ingevlochten. Kortom, leuke klussen om samen te doen.
Wil je meehelpen? Graag!! Mail ons: schellerdriehoek@gmail.com.

Schommel: De vloer rondom de schommel is gerepareerd met
een mooie rode stip. Toch weer een klus van een hele ochtend.

Help
Maak er een fotootje van en mail ons. Bedankt voor
je betrokkenheid.

De sloten

in de Schellerdriehoek horen in oktober/november geschouwd

worden. Dit is een taak van de gemeente. De Rova voert dit meestal uit.
De Schellerdriehoek was/is nu echter veel te nat. Hoe dit (zie foto) gebeurd is,
weten we niet helemaal. Wel jammer dat het zo kapotgereden is. Dat is niet de
bedoeling.

Natuurbeleving in de Schellerdriehoek:
Ga eens met je kinderen op zoek naar bloemetjes
óf
daag ze uit om
iets van een opgegeven kleur: wit, geel, oranje of blauw te vinden.
Verwonder je over hun inventiviteit!
Begin december!! en er bloeien paardenboemen
en madeliefjes, die ook wel meizoentjes heten, in
de Schellerdriehoek.

in onze Schellerdriehoek zagen we een ijsvogel
en een groene specht! Bijzonder hoor. Zie je
zelf iets bijzonders? Laat het ons weten.
(foto van vogeldagboek.nl)

Fijne feestdagen en een super 2016, met veel Schellerdriehoek plezier.
de Schellerdriehoek is vàn, vóór en dóór 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

