
   

Nu steeds duidelijker wordt dat we de komende periode beperkt worden in onze 

bewegingsvrijheid en sociale contacten, zoeken we als buurtvereniging naar 

mogelijkheden om buurtbewoners te helpen die voor grote of praktische problemen 

komen te staan. Nabuurschap is vooral in deze dagen erg belangrijk.  

Het zijn ‘bijzondere tijden’. Sommige buurtbewoners werken nu thuis, anderen zijn 

noodgedwongen thuis en hebben door de Corona-maatregelen nu geen school of geen 

werk. Niet uit te sluiten is dat de komende periode de bewegingsbeperkingen nog verder 

worden opgevoerd. We moeten er rekening mee houden dat deze beperkingen nog vele 

weken zullen duren.  

De thuisisolatie is extra belangrijk voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het doen 

van boodschappen of een bezoek aan de apotheek vormt voor deze buurtbewoners een 

serieus risico. Dat risico kunnen en moeten ze niet lopen. Onderschatting van dit risico ligt 

op de loer omdat we nu nog maar aan het begin van de besmettingsgolf zitten. Het gevoel 

dat het allemaal wat overdreven is, dat het allemaal wel meevalt is begrijpelijk. Maar 

specialisten op dit gebied drukken ons op het hart deze adviezen niet te negeren. 

Hulp bieden is vaak makkelijker dan hulp vragen 

In Schelle Oldeneel is nabuurschap heel belangrijk. Dat is altijd zo geweest. We helpen 

elkaar en we zien om naar elkaar. In deze periode is die burenhulp nog belangrijker 

geworden. Want ook in onze buurt zijn er bewoners die vanwege hun leeftijd of 

gezondheid thuis moeten blijven en contacten moeten vermijden. En dan is het fijn als 

buren regelmatig vragen of er nog boodschappen nodig zijn.  

Hou contact, bel op of kom langs voor een praatje 

Sommige mensen verdragen het uitstekend om het erf niet af te komen, anderen raken 

van slag door de isolatie en de onzekerheid over de duur van deze beperkingen. Ook 

daarom is het goed regelmatig contact te hebben. Bel, mail of maak een praatje (maar 

bewaar afstand!).  

Andere mogelijkheden: de Kletslijn Zwolle en Stichting Hart voor Zwolle 

Speciaal om ouderen een hart onder de riem te steken, heeft WijZ Welzijn het initiatief 

genomen voor de SamenOuderen Kletslijn. Ouderen kunnen hier even hun verhaal kwijt, 

hun zorgen, maar een gezellig praatje is ook goed. Even een stem horen van een ander 

geeft vaak weer genoeg energie om de rest van de dag door te komen. De vrijwilligers 

bieden de komende weken een luisterend oor! 

Voor praktische hulp en ondersteuning, zoals boodschappen doen, kunt u ook contact 

zoeken met de Stichting Hart voor Zwolle. Deze organisatie verbindt Zwollenaren met een 

hulpvraag en enthousiaste jonge vrijwilligers met elkaar. 

 

Burenhulp en Coronakwesties 

In dit nummer 

1 Burenhulp en Coronakwesties 

2 Populieren 

2 Buurtboom 

2 En de lente wist van niets… 

3 Voorjaarsvergadering  

3 Eikenprocessierups 

3 ’t Schellerveertje  

4 A Rocha in de uiterwaarden 

4 IJsselbiënnale 

4 De Boerenbruiloft 

5 Pijplijnperikelen 

5 Agenda 

6 De Schelleschool 

De Kletslijn is een Zwols initiatief. Ze 

zijn te bereiken op 088-2011250 van 

maandag tot en met vrijdag van 09.00 

tot 17.00 uur. 

 

Stichting Hart voor Zwolle (tel. 06 

20770629) biedt hulp aan kwetsbare 

ouderen, voor leuke en praktische 

activiteiten. 

 

Buurtbewoners die hulp willen bieden 

of hulp nodig hebben kunnen zich 

melden bij 

vereniging.schelleoldeneel@gmail.com 

Buurtvereniging Schelle Oldeneel 

 

 

 
Buurtjournaal 

23 M AART  20 20  
 
JAARG ANG 3   
NUMMER  1  
 
RED ACT IE :  B E S T U U R  
B U U R T V E R E N I G I N G  
S C H E LLE  O LD E N E E L  
 
M A I L A D R E S :  
V E R E N I G I N G . S C H E L L E O L D E N E E L @
G M A I L . C O M  

 

Burenhulp: vraag en aanbod 

Soms is het niet mogelijk om de hulpvraag te stellen aan de buren, of is het lastig de juiste 

hulp te organiseren. Een mail naar vereniging.schelleoldeneel@gmail.com is dan ook 

mogelijk. We helpen dan bij het zoeken van buurtbewoners die willen en kunnen helpen.  

mailto:vereniging.schelleoldeneel@gmail.com
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Populieren 

Buurtboom 
 

De laatste populieren 

werden door een hijskraan 

met ‘liefde’ neergelegd.  

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland 

gaan, rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder 

staan…(eerste deel van gedicht Denkend aan Holland van Hendrik Marsman, 

1936).  

Het gedicht ‘Denkend aan Holland’ van Hendrik Marsman is ruim 70 jaar geleden 

geschreven. Ongeveer in diezelfde periode zagen de populieren aan de 

Schellerenkweg het levenslicht. Het grootste deel van die bomen is de afgelopen 

zomer omgezaagd omdat vallende takken zorgden voor gevaarlijke situaties. Een 

deel van de populieren is toen fors gesnoeid (‘gekandelaberd’) en bleef staan 

omdat de populieren mogelijk ook belangrijk waren als oriëntatiepunt voor 

vleermuizen. 

Inmiddels zijn de afgelopen weken ook deze populieren geveld. Uit onderzoek is 

namelijk gebleken dat de vleermuizen in hun vliegbewegingen zich ook kunnen 

oriënteren op andere omgevingskenmerken. Het kappen van de gekandelaberde 

bomen kon dus doorgaan, de vleermuizen zullen er niet door verdwalen.  

Door alle bomen te kappen kunnen de nieuwe bomen worden geplaatst in de 

ruimtes tussen de oorspronkelijke bomen. De stobben van de oude populieren 

hoeven nu niet diep te worden weggefreesd, hetgeen de kans op schade aan 

leidingen verkleint (helaas is er toch nog een kabelbreuk ontstaan). 

Inmiddels zijn de plantgaten al gemarkeerd en voor medio april zullen de nieuwe 

bomen zijn geplant. Vervolgens is het een kwestie van geduld en lange adem…en 

dan kunnen we weer genieten van de typische aanblik van de ‘rijen ondenkbaar 

ijle populieren als hooge pluimen’. 

 

En de lente wist van niets… 

Ieder van ons merkt de impact van de Corona-crisis. Bij Albert Heijn zijn veel 

schappen leeg, ondernemers komen in problemen, kinderen gaan niet naar school 

en ziekenhuizen kampen met capaciteitsproblemen. Iedereen weet het. Maar de 

natuur weet van niets. En dus komen de bloemen gewoon boven de grond... 

Tijdens Burendag op 28 september konden buurtbewoners bloembollen 

meenemen. Het organiserende comité verzocht iedereen om een foto te maken van 

het planten van deze bollen. Verspreid over dit buurtjournaal treft u verschillende 

ingezonden foto’s aan. Dank aan de inzenders!   

Buurtbewoner Erica van Swaay maakte ons attent op het bomen-initiatief van de 

Provincie Overijssel en de organisatie van de Groene Lopers in Overijssel. In de 

komende vier jaar wil men in Overijssel komen tot de aanplant van 1,1 miljoen bomen 

in Overijssel. De Provincie stelt bomen beschikbaar.  

Het idee dat Erica in de buurtvergadering naar voren heeft gebracht is om een 

buurtboom (of buurtbomen) te plaatsen. Een buurtboom wordt onderhouden door 

buurtbewoners. Er kunnen allerlei motieven zijn om buurtbomen te planten. Soms 

krijgen buurtbomen een speciale betekenis: ze markeren een plek of een speciale 

gebeurtenis of vormen een levende herinnering aan een persoon.  

In de voorjaarsvergadering komt dit initiatief op de agenda. Bewoners met suggesties 

en ideeën voor het plaatsen van een buurtboom kunnen zich dan melden. 

 

Hennie de Lange in de starthouding 
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Voorjaarsvergadering Buurtvereniging 

Voorlopig is de voorjaarsvergadering gepland op 23 april, aanvang 20.00 uur. De 

Huppe zal deze keer als gastheer optreden. Alfons en Wilma hebben hun 

accommodatie verbouwd en geschikt gemaakt voor het organiseren van 

groepsbijeenkomsten. Onzeker is of de vergadering op 23 april wel kan doorgaan. 

In de huidige omstandigheden is het niet verstandig om een vergadering te beleggen. 

De belangen van deze vergadering wegen niet op tegen de risico’s. Of dat op 23 april 

ook zo zal zijn is uiteraard nu nog niet aan te geven. We houden u op de hoogte, 

houd uw mailbox in de gaten! Uitsluitsel over dit besluit ontvangt u uiterlijk een week 

van tevoren per mail. 

Eikenprocessierups 
De overlast van de eikenprocessierups kan nu een triviaal punt lijken maar is dat in juli 

ongetwijfeld niet. Vooral niet voor bewoners aan de Schellerbergweg. Die herinneren 

zich de overlast nog maar al te goed.  

De gemeente Zwolle heeft, op basis van de ervaringen in het afgelopen jaar, besloten 

de controle en het verwijderen van  eikenprocessierupsen anders te organiseren. 

Zwolle is nu ingedeeld in drie delen, per deel is er een contactpersoon die het beheer 

voert over de bestrijding van (overlast door) de eikenprocessierups.  

Met Serge Westerdiep (wijkmanager van de gemeente Zwolle) is besproken dat het 

met name voor de bewoners van de Schellerbergweg belangrijk is dat de bestrijding 

accuraat gebeurt. Door het bestuur van de buurtvereniging is Johan Bootsma bereid 

gevonden op te treden als contactpersoon. Johan Bootsma en de contactpersoon van 

de gemeente Zwolle kunnen dan actuele informatie delen over nieuwe haarden en 

afstemmen over behandeling en verwijderen van de rupsen. 

Wat kunt u zelf nog doen? 

De koolmees, de pimpelmees en de boomklever hebben deze rupsen graag op het 

menu.  Ook (volstrekt ongevaarlijke) sluipwespen zijn een geduchte vijand van de 

rups. Het helpt dus enorm om voldoende nestkastjes op te hangen in de buurt van de 

eikenbomen. Wilde planten zorgen voor een gevarieerd leven, waardoor sluipwespen 

en vogels worden gelokt en de rupsen minder kansen krijgen. Het helpt dus als u uw 

tuin inzaait met wilde bloemen. En het is nog mooi ook. 

Op 23 april zal De Huppe gastheer 

zijn voor de voorjaarsvergadering. 

Als de vergadering doorgaat. 

Wilde bloemen helpen om de 

eikenprocessierups op een natuurlijke wijze 

te bestrijden. 

‘t Schellerveertje 

Het Schellerveertje is het trekveer over de nevengeul. Dit veer zou in september 2019 in 

de vaart worden genomen door wethouder Anker. Maar er bleken nog teveel gebreken 

zodat deze opening toen in het water viel. In Mei krijgt het veer een tweede kans. 

De veerstoep van het voetveer moest worden aangepast. Ook moesten de palen op de 

wal worden verstevigd: de koeien vonden deze palen buitengewoon aantrekkelijk om 

tegenaan te schurken. Daar bleken de palen niet tegen bestand. Dit voorjaar zal het 

veer weer te water gaan en dan kunnen wandelaars met droge voeten de nevengeul 

oversteken (als het waterpeil van de IJssel tenminste genoeg is gedaald). 

Afspraken over de periode van openstelling, monitoring van de recreatiedruk en de 

effecten op natuur en veiligheid is onderwerp van gesprek in het Gebiedsoverleg 

(tussen gemeente Zwolle, Rijkswaterstaat, A Rocha en de buurtvereniging).  
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A Rocha in de uiterwaarden: 2019/ 2020 

A Rocha beheert de uiterwaarden in opdracht van Rijkswaterstaat. Daarbij werken ze 

samen met Uw Stadsboer.  

 

‘Een overzicht van onze activiteiten in 2019 hebben we verzameld in een jaarverslag 

van Uw Stadsboer en A Rocha Zwolle’ zegt Wim Eikelboom. Wim is de drijvende 

kracht achter deze groep vrijwilligers die namens Rijkswaterstaat de uiterwaarden 

beheert. 

De plannen van A Rocha voor dit jaar zijn:  

- inventariseren van planten en vogels 

- organiseren van een aantal verwonderwandelingen met publiek, o.a. op 

zondagmiddag 10 mei  

- in het najaar aanplant van jonge boompjes op plek die daarvoor is 

aangewezen door Rijkswaterstaat  

- de blaarkoppen zullen het beeld blijven bepalen in de begrazing. En mogelijk 

worden Herefords bijgeplaatst van een boer uit de buurt. 

- proberen te voorkomen dat de distels probleem gaan vormen met 

overvloedige bloei. 

- plaatsing van schilderijlijst langs het Voerman Struinpad van mei tot 

september (tijdens de IJsselbiënnale) 

Het jaarverslag waarin  A 

Rocha uitlegt welk 

onderhoud en welke 

activiteiten ze hebben 

uitgevoerd in de 

uiterwaarden in 2019 is te 

verkrijgen door een mailtje 

te sturen naar 

wim.eikelboom@solcon.nl  

 

Oproep: 

Bewoners die geïnteresseerd 

zijn om mee te doen aan een 

publieksactiviteit in het kader 

van de IJsselbiënnale kunnen 

zich ook melden bij Wim 

Eikelboom. 

Lien Kok plant de bollen 

IJsselbiënnale 2020 

De IJsselbiënnale vindt dit jaar plaats tussen 19 juni en 20 september. In de vorige 

editie hebben diverse bewoners een heel actieve rol gehad.  

 

Dit jaar neemt A Rocha zich voor om tijden de IJsselbiënnale initiatieven te 

ontplooien. 'We werken graag samen met de buurt’, zegt Wim Eikelboom van A Rocha 

Zwolle. ‘We zijn nog aan het nadenken over een grote publieksactiviteit op de dijk. 

Wie heeft zin om mee te doen in de organisatie van zo'n publieksactiviteit tijdens de 

IJsselbiënnale? Geïnteresseerden kunnen zich bij me melden.' 

De boerenbruiloft: acteurs en kleding gevraagd! 

Op initiatief van de Gebiedscoöperatie is een project IJsselfilm gestart. Korte films of 

documentaires over deze IJsselregio worden geproduceerd. Na een oproep tijdens de 

laatste buurtvergadering kwam Cisca Anthonisse met het onderwerp ‘Boerenbruiloft’.   

 

De korte film van 10 minuten is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal van een 

bruiloft in 1943 aan de Kleine Veerweg (zie foto hiernaast). De ‘dekselse kwajongens’ 

uit de buurt zijn niet uitgenodigd voor het feest op de deel. Maar via het kelderraam 

komen ze binnen en doen ze zich tegoed aan al het lekkers. De bruiloftsgasten weten 

nog van niets. En als ze erachter komen zijn de vogels natuurlijk al lang gevlogen… 

De financiering voor de film is inmiddels rond en ook het script is uitgewerkt. De 

opnames zullen plaatsvinden in onze buurt, leerlingen van de Thorbecke 

Scholengemeenschap verzorgen de techniek. De buurtbewoners die deze film 

voorbereiden zijn op zoek naar kleding uit die tijd. Ook zijn nog ‘acteurs’ nodig die 

willen meespelen als  gast op de bruiloft of als ‘dekselse kwajongen’. Er wordt gewerkt 

met ‘voice-over’ dus u hoeft geen teksten te onthouden! De opnames zijn gepland op 

een zaterdag in september of oktober.  Elly Klaassen, Klaas Pierik, Gerard ter Avest, 

Albert Bredenhoff en Cisca Anthonisse vormen de werkgroep. Informatie en 

aanmelden kan bij Cisca, tel. 038 4203461 of per mail: fm.anthonisse@ijsselzicht.eu. 

Oproep: 

Wie heeft nog bruilofts- of 

boerenkleding passend bij 

die tijd?  

Een donker kostuum met wit 

overhemd voor de heren of 

een manchester of andere 

werkbroek. Voor de dames 

een donker mantelpakje met 

witte blouse met kanten 

kraagje of een niet te 

uitbundige jurk. Voor de 

jongens een korte broek tot 

op de knie, geruit overhemd 

met bretels. 

 

mailto:wim.eikelboom@solcon.nl
mailto:fm.anthonisse@ijsselzicht.eu
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Voorjaarsvergadering (onder voorbehoud)   23 april 

Verwonderwandeling uiterwaarden (A Rocha)  10 mei 

IJsselbiënnale    19 juni tot  

    20 september 

Pijplijnperikelen 
Door Wim Eikelboom 

Na lang zoeken in het doolhof van handhaving van de wet natuurbescherming, 

kwamen de toezichthouders van twee rijksdiensten laat maar niettemin kordaat in 

actie. Het team Soortenbescherming en het team Natuurvergunningen van het 

ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit namen mijn klacht serieus. 

ProRail is op de vingers getikt over de illegale aanleg van de bewuste pijpleiding en de 

illegale lozing op de IJssel, gedurende een jaar. De buisleiding moet uiterlijk 15 maart 

zijn verwijderd en eventuele schade aan de natuur moet ProRail herstellen. De groene 

handhavers rijksdiensten laten verder weten: 'Deze zaak is voor ons tevens aanleiding 

geweest om ProRail erop te wijzen dat zij bij hun werkzaamheden in natuurgebieden 

in het gehele land, meer zorgvuldigheid en alertheid moeten betrachten. Tevens 

hebben wij aangegeven dat wij, als  bevoegde gezag, al in een vroeg stadium van hun 

nog uit te voeren projecten op de hoogte willen worden gebracht.'  

In de zomer van 2019 ben ik onderzoek gaan doen naar de pijpleiding en de lozingen 

in de IJssel door ProRail. Ik had het gevoel dat het op verschillende punten niet in de 

haak was. Vragen als: welke schadelijke effecten heeft de onttrekking van dit 

grondwater (een volume gelijk aan de inhoud van 3 openlucht-zwembaden per dag!) 

voor de omgeving? Zijn er wel vergunningen voor een pijplijn in het natuurgebied van 

de uiterwaarden? Wie controleert de lozing van grondwater in de IJssel en wie zegt 

dat dit water schoon is? 

 

Agenda 

De betrokken instanties in beeld gebracht (illustratie: Wim Eikelboom) 

Schaapachtige blik bij het planten 

van bollen (foto Sicco van der Sluis) 
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De geschiedenis van de Schelleschool  
Oorspronkelijke tekst: Jan Gulikers (bewerkt door redactie) 

De Schelleschool rond 2007 

Foto: Jan Gulikers 

De ambitie is om in ieder Buurtjournaal een informatief artikel op te nemen 
over een gebouw of een persoon uit onze buurt. Deze keer starten we met de 
Schelleschool.  

 

 
Nieuwsgierig naar de achtergronden van de school en het gebouw is Jan 
Gulikers zo’n 10 jaar geleden in de archieven van het Historisch Centrum 
Overijssel gedoken. Ook heeft Jan gesprekken gevoerd met Jan Oelen, de 
laatste hoofdonderwijzer van de school. Herinneringen van Wim Kok en Gerard 
van Olst, die rond de Tweede Wereldoorlog als leerling de school bezochten, 
brengen de verhalen over de school tot leven.  

Het begin  

De lagere school in Schelle werd in 1860 gebouwd en in 1861 trad Christiaan Persenaire als hoofdonderwijzer in dienst. 
Het schoolgebouw bevatte drie lokalen en aan de school werd een ambtswoning gebouwd voor de hoofdonderwijzer. De 
jaarwedde van de hoofdonderwijzer bedroeg f. 400,--, ook voor die tijd een te laag bedrag om van rond te komen. Wel 
stond hem een vrije woning met tuin ter beschikking.  
Kennelijk bleek de school in een behoefte te voorzien, want in 1876 zaten er ongeveer 100 kinderen op de lagere school in 
Schelle.  

De schoolstrijd 

Op 23 februari 1896 hield de afdeling Zwolle van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs (CVO) haar eerste 
ledenvergadering en als doelstelling werd vastgelegd: “oprichting en instandhouding van scholen, waar de jeugd 
onderwezen en opgevoed zal worden overeenkomstig de pedagogische beginselen neergelegd in de Heilige Schrift.”  In die 
periode speelde al heel lang de politieke strijd over de (financiële) gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs (de 
schoolstrijd). Toen in 1920 uiteindelijk het bijzonder onderwijs bij wet financieel gelijkgesteld werd met het openbaar 
onderwijs, werd de school in Schelle een christelijke lagere school (1923). In dat jaar kwam Ype Kramer als schoolhoofd 
naar Schelle. In 1929 werd Hendrik Witvoet tijdelijk als hoofd benoemd. Hij werd op zijn beurt in 1930 opgevolgd door Jan 
Willem Veurtjes. Die zou tot na de tweede wereldoorlog aan de school verbonden blijven.  

#Metoo?  

In het jaar 1876 werd door de gemeente een onderzoek ingesteld naar de gedragingen van de hoofdonderwijzer, de 
eerder genoemde Christiaan Persenaire. Bij B&W was een anonieme klacht ingediend, omdat het vermoeden bestond dat 
de hoofdonderwijzer zich aan onoorbaar gedrag schuldig maakte. De hoofdonderwijzer werd geschorst en er werd een 
gerechtelijk onderzoek ingesteld. Uitvoerig werd verslag gemaakt door de veldwachter van de gesprekken met ouders en 
kinderen. Diverse ouders en kinderen verklaarden dat ‘de meester toch een gastert is, en dat hij sommige meisjes 
regelmatig op de arm neemt en onder de rokken voelt en in de billen knijpt.’ Een van de jongetjes vertelde dat hij de 
meester betrapte, toen hij tijdens het ochtendgebed stiekem even zijn ogen open deed. Maar er was ook een groep 
ouders die een brief stuurde naar burgemeester en wethouders van Zwollerkerspel met het verzoek om de schorsing 
ongedaan te maken: “Zij hebben met vaderlijken ernst hunne kinderen ondervraagd, en daaruit niets anders kunnen 
opmaken dan dat onderwijzer voor hun kinderen altijd een vader is geweest en voor ons een waar en oprecht vriend die 
alle onze achting en liefde waardig blijft.”  In het dossier staat verder vermeld dat 22 ouders getekend hebben en 31 niet. 
Hoe dan ook, het overtuigend bewijs van onzedelijke handelingen werd niet geleverd, noch van ‘onbehoorlijke of 
onvoorzichtige handelingen’, waarmee de hoofdonderwijzer van alle blaam werd gezuiverd. 
 

De na-oorlogse periode: 1945-1975 

Voor het jaarverslag van 1946 leveren de schoolhoofden, in dienst bij de Vereniging Christelijk Volksonderwijs, ieder 
afzonderlijk een handgeschreven verslag in. Schoolhoofd J.W. Veurtjes begon met: “Ziehier het verslagje van de school te 
Schelle, al is er niet veel over te zeggen…’t Onderwijs verliep in 1946 vrij normaal. Vrij normaal, omdat door de barre 
winter en als gevolg daarvan slechte wegen, bovendien door ziekte en klompengebrek, het schoolverzuim abnormaal hoog 
was, waardoor een geregelde voortgang van ’t onderwijs wel wat belemmerd werd.” En hij eindigt wat in mineur: “Het 
leerlingenaantal is in 1946 gedaald tot 58 en er zijn in 1947 slechts 3 nieuwe leerlingen aangemeld.”  
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Wim Kok, geboren in 1937 en nog steeds wonend aan de Bosweg op zo’n honderd meter van de school, herkent dat beeld 
ook: “Volgens mij liep het onderwijs in Schelle toen echt een stuk achter, meester Veurtjes probeerde ook de kinderen zeven 
of soms wel acht jaar op school te houden.”  Wim Kok kan zich zijn lagere schooltijd bij meester Veurtjes ook nog goed 
herinneren om andere redenen: “Elke vrijdagmiddag moesten we een versje opzeggen of samen zingen en heel vaak kreeg 
ik de beurt, terwijl hij wist dat ik niet zingen kon. Dan moest ik weer nablijven. Het is wel eens gebeurd dat hij mij was 
vergeten en dat ik pas uren later door het raam naar buiten ben geklommen en naar huis ben gegaan.  

 

 
Schoolreisje naar Schiphol, omstreeks 1950. Geheel links staat hoofdonderwijzer Veurtjes, op de achterste rij tweede van 
rechts staat Wim Kok. Op de foto staan verder o.a. de zusjes Dinie en Hendrina Kok, Rikie en Minie Bredewold, Albert van 
Olst, Jannie Vogelzang, Tonnie Ruitenberg en Teun van de Pol (rechts onderin). In het midden op de achterste rij staat 
juffrouw Prinsen. 

 

Begin jaren ’50 waren de zorgen over de dalende leerlingenaantal weer even voorbij, de naoorlogse geboortegolf zal 

ongetwijfeld een positief effect hebben gehad. De school in Schelle zat weer in de lift. Op 1 november 1953 werd aan de 

Bosweg 9 een kleuterschool opgericht, die onderdak vond in een van de lokalen van de lagere school. In januari 1954 

bezocht de schoolopziener van het kleuteronderwijs de school en constateerde: “De kleuterleidster was aardig met de 14 

kleuters bezig. Jammer, dat alle tafels en stoelen even groot zijn. Bij de kleinste kleuters ‘bengelden’ de beentjes……De 

w.c.’s zijn veel te hoog. De bril moet wel vies worden. Nodig moet er wat constructiemateriaal komen. De zandbak wordt 

verzorgd in het voorjaar, naar ik hoorde.”  

In 1955 aanvaardde de heer T. v.d. Veen zijn taak als hoofd van de school te Schelle, als opvolger van de heer Felix. “Hij 

mocht enkele maanden na zijn indiensttreden het genoegen smaken in Schelle de 50-ste leerling in te schrijven, een 

aantal dat we na 1947 niet meer hebben bereikt”. Ook in de jaren daarna bleef het leerlingenaantal licht stijgen tot  55 in 

1957 en  59 in 1960. Dat zal zeker ook aan de aanpak van de hoofdonderwijzer Van der Veen gelegen hebben; hij stond als 

veel vooruitstrevender bekend als meester Veurtjes.  

In 1966 diende de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs een verzoek in om een houten gebouw op het terrein te 

mogen plaatsen voor de kleuterschool (de ‘Boskrekels’). De lagere school had het derde lokaal nodig om alle 67 leerlingen  

 
Gerard van Olst van de Schellerdijk, geboren in 1937, ging van 1943 tot 1949 in Schelle naar school. Hij herinnert zich dat 

meester Veurtjes er om bekend stond dat hij de kinderen zo lang mogelijk op school wilde houden, vooral de kinderen die 

verder wilden leren. Soms veranderde hij een rapportcijfer, om aan de ouders duidelijk te maken dat het kind er nog niet 

aan toe was om naar de ambachtsschool of de MULO te gaan. Het schoolhoofd was een strenge man. Toen hij later werd 

opgevolgd door T. van der Veen werd dat door de buurt als een verademing beleefd. 
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 1-april-grap 

Jan Oelen vertelt met veel plezier over een ‘1-april-grap’: “We hadden tegen de kinderen gezegd dat ze schaatsen, 

wanten en een warme muts moesten meebrengen naar school, omdat ze met de bus naar de schaatsbaan in Deventer 

zouden gaan. De schaatsbaan werd gesloten en daarom waren de kinderen uitgenodigd om gratis te komen schaatsen. 

Maar toen de bus almaar niet verscheen, werd het de kinderen langzaam duidelijk dat het om een 1-april-grap ging. Ter 

compensatie werd een leuk buitenprogramma aangeboden. De dag daarna werden mijn vrouw en ik ’s morgens vroeg om 

half vijf uit ons bed gebeld. Op de stoep stonden enkele ouders, met schaatsen, mutsen en wanten. Of wij mee gingen 

schaatsen…. De ene grap lokte de andere uit. Het was tekenend voor de goede onderlinge sfeer, niet alleen met de 

ouders, maar ook met de toenmalige juffen Maria Kloet, Marian Vredeveld en Riet van Assen.” 

Neergang en opheffing van de school in Schelle: periode 1970-1981 

Van 1972 tot 1974 was Harry Vroegh schoolhoofd in Schelle, opgevolgd door Jan Oelen. Oelen: “Ik wilde graag 

schoolhoofd worden en het was gebruikelijk dat je dan op een kleine school begon. Mijn vrouw zag het aanvankelijk 

helemaal niet zitten om zo afgelegen, aan de rand van het bos van landgoed Schellerberg, te gaan wonen. Ze gaf me twee 

jaar, maar uiteindelijk hebben we in het huis naast de school 34 jaar met heel veel plezier gewoond. Het waren gouden 

jaren aan de school in Schelle. De betrokkenheid van de ouders bij de school was geweldig”.  

Maar het toekomstperspectief van de school werd somber. Zwolle was in 1973 als groeistad aangewezen en voor Zwolle-

Zuid, aan de rand van het voedingsgebied van de school in Schelle, werden plannen ontwikkeld voor de bouw van 10.000 

woningen, inclusief een groot aantal lagere scholen. In 1977 werden de eerste nieuwe woningen in gebruik genomen. 

In het jaarverslag over 1974/1975 staat dat:het leerlingenaantal in dat jaar met 2 is verminderd, van 39 kinderen naar 37. 
In het voorjaar van 1977 kwam de toekomst van de school in de oudercommissie nadrukkelijk aan de orde. Volgens de 
prognose zou het aantal leerlingen geleidelijk dalen tot 31 in 1980 en dan zou ook de instroom vanuit de kleuterschool 
stoppen, omdat deze gesloten wordt. “De norm voor een twee-mans-school is minimaal 26 leerlingen…De vergadering 
ziet een een-mans-school, gelet op de onderwijssituatie in Ittersum, als niet reëel.”  Maar in werkelijkheid zouden in 1980 
nog slechts 17 leerlingen de school bezoeken. De ‘toeleverende’ kleuterschool was al in 1978 gesloten. De Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs (VCO) deed in 1979 nog een laatste poging om de school te redden: “Bij opheffing van de 
onderhavige school zouden de kinderen zijn aangewezen op de dichtstbijzijnde Ichthusschool voor g.l.o. aan de 
Zwarteweg 46 te Zwolle. Gelet op de verkeersonveiligheid, waarmede de kinderen, hoofdzakelijk afkomstig uit de 
agrarische sector, geconfronteerd zouden worden, achten wij dit niet verantwoord.”  

 
Schoolfoto van leerlingen en schoolhoofd van de lagere  
school in Schelle omstreeks 1979. 

Toen duidelijk werd dat de school geen toekomstperspectief 
meer had, vertrok Jan Oelen in 1979 om de christelijke 
lagere school de Bron in Zwolle-Zuid op te zetten en uit te 
bouwen. Op een dag sprak een van de bewoners van 
Ittersum hem aan: ‘Ik zag je gisteren fietsen met jouw drie 
kinderen’,  waarop Jan antwoordde: “Wij hebben thuis maar 
twee kinderen, maar waarschijnlijk was ik met de school op 
excursie.” Zo klein was de school in opbouw toen nog…   
De school in Schelle werd daarna nog twee jaren geleid door 
mevrouw C.G. Smeijer-Abbink. In juni 1981 werd het 
schooljaar voor de kinderen afgesloten met een jaarlijkse 
sportdag voor de Ittersumse scholen en op 15 juni werd 
door de oudercommissie en het bestuur afscheid genomen 
van mevrouw Smeijer en van de schoonmaakster mevrouw 
Hageman. Op 1 augustus 1981 werd de school officieel 
opgeheven. De overgebleven 15  kinderen maakten hun 
lagere school af in naburige scholen in Ittersum en Zwolle-
Zuid.  
 
Jan Gulikers, februari 2010  
(bewerkt door de redactie maart 2020)  
 
 

onder te kunnen brengen. In het jaarverslag over 1966 wordt vermeld: “Door de ijver en verantwoordelijkheid van zijn 

voorganger, de heer van der Veen, kon het huidige hoofd (Jan Bosch) al spoedig een derde leerkracht aan zijn school 

verbonden zien.”  Het nieuwe gebouwtje voor de kleuterschool werd op 7 november 1966 in gebruik genomen. In dat jaar 

werd mej. M. Mensink benoemd tot hoofd van de kleuterschool en Jan Bosch was van 1966 tot 1972 als hoofd aan de 

school verbonden. 


