
Zaterdag 4 september  jongstleden organiseerde Wim Eikelboom het schilderseve-

nement ‘Vijftig Variaties Voerman’. Op verzoek van de redactie doet hij verslag van 

dit geslaagde evenement. 

Van een meisje van 13 tot een ou-

dere vrouw uit Jemen die voor het 

eerst in haar leven ging schilderen. 

Amateurs, beginnelingen en pro-

fessionals.  

Het schildersevenement ‘Vijftig 

Variaties Voerman’ trok zaterdag 4 

september zeer uiteenlopende 

mensen naar de Schellerdijk, ter 

hoogte van het startpunt van het 

Voermanpad.  

Alle zestig deelden allemaal en-

thousiasme en liefde voor de IJs-

sel.  

Aanvankelijk had ik de teller op maximaal vijftig deelnemers gezet, maar de be-

langstelling was zo groot dat het er uiteindelijk zestig werden.  

Mijn doel was om verschillende mensen tegelijkertijd hetzelfde rivierlandschap te 

laten schilderen in de geest van Jan Voerman. Op die manier kun je laten zien hoe 

divers mensen het landschap waarderen en beleven. Het onderstreept hoe belang-

rijk het is dat we dit open rivierlandschap koesteren en beschermen voor het nage-

slacht. 

Emma Voerman – achterkleinkind van Jan Voerman – opende het evenement en 

schilderde zelf ook mee, samen met haar dochter. Een aantal buren kwam langs 

om te genieten van het resultaat: zestig paneeltjes met het zicht op Hattem. Zestig 

variaties Voerman. Ze komen een poosje te hangen in Hattem en naderhand ook in 

Zwolle.  

. 
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Vijftig variaties Voerman 

In memoriam: Klaas Pierik 

Lief en Leed Commissie 

Scrabble Puzzeltocht 

In dit nummer: 

De najaarsvergadering 

van de buurtvereniging 

staat gepland op woens-

dag 24 november. Aan-

vang 20.00 uur, locatie 

wordt nader bekendge-

maakt (ook afhankelijk 

van de dan geldende Co-

rona-richtlijnen). 

Als alternatief kunnen we 

een online vergadering 

beleggen. 

De agenda van deze ver-

gadering wordt ruim een 

week van tevoren per 

mail rondgestuurd . 

Wanneer u onderwerpen 

wenst te agenderen kunt 

u een  email sturen naar: 

vereniging.schelleoldeneel@gmail.com 

AGENDA voor de komende weken 

Dinsdag 26 oktober : uiterste inleverdatum oplossingen Scrabble-puzzeltocht. 

Woensdag 10 november: uiterste inleverdatum agenda-onderwerpen najaarsvergadering.  

Woensdagavond 24 november is de volgende buurtvergadering gepland. De locatie is 
afhankelijk van de dan geldende Corona-richtlijnen. U wordt per mail geïnformeerd. 

 

Met veel enthousiasme schilderen de deelnemers het 

landschap met het zicht op Hattem. 

Nieuw Bestuurslid gezocht 

AED bij de Huppe 

IJsselFilmFestival 2021 

Glasvezelperikelen (vervolgverhaal) 

Bloemrijk buitengebied 

Buurtjournaal 



In memoriam: Klaas Pierik 
30 april 1942—24 juni 2021 

Bij de voorbereidingen voor het planten van de buurtboom (najaar van 

2020) vertelt Klaas Pierik de andere vrijwilligers dat er bij hem longkan-

ker is geconstateerd. In de maanden die daarop volgen wint de ziekte 

steeds meer terrein, op 24 juni 2021 overlijdt Klaas.  

 

Klaas kwam in 1961 in dienst van de toenmalige kwekerij van Veldman 

aan de Kleine Veerweg 11. Toen dit bedrijf in 1964 werd opgedoekt, 

heeft Klaas een deel van de grond kunnen kopen. Daar heeft hij, samen 

met zijn vrouw Irene, in de loop der jaren het tuincentrum en hove-

niersbedrijf ‘Kleine Veer’ gerealiseerd. In 1980 konden ze er ook hun 

huis bouwen, Kleine Veerweg 11-a. 

Ook door de uitbreiding van Zwolle Zuid groeide hun bedrijf fors, menig 

bewoner kocht daar zijn plantjes of heeft de tuin door het ‘Kleine Veer’ 

laten aanleggen. In 2005 heeft zoon Ronald het hoveniersbedrijf over-

genomen en vestigde dat aan de Nilantsweg. Klaas en Irene konden zo 

blijven wonen aan de Kleine Veerweg.  

In 2008 kwam Irene plotsklaps te overlijden door een hersenbloeding. 

“Dan stort je wereld in, maar het leven gaat wel door” schrijft Klaas 

over die periode. Vijf jaar later ontmoeten Klaas en Hennie de Lange 

elkaar en samen ontwikkelen ze Kleine Veerweg 11-a tot een prachtige 

landschapstuin die ze regelmatig openstellen voor publiek. Ze oogsten 

veel waardering en bewondering voor hun inzet en resultaat. 

 

Klaas is, samen met Hennie, steeds heel actief geweest bij activiteiten 

die vanuit de buurtvereniging werden georganiseerd. Met veel inzet en 

energie en een prachtige mengeling van daadkracht, nauwgezetheid en 

aanstekelijke humor herinneren we Klaas. We wensen Hennie, de kin-

deren en kleinkinderen veel sterkte. 

De buurtboom en het bijbehorende bankje vormen een 

tastbare en dierbare nalatenschap en herinnering aan 

Klaas. (foto’s: Dirk-Jan van Swaay, 10-4-2021. 



Na de oproep voor nieuwe 

leden van de Lief en Leed 

commissie is in overleg met 

enkele bewoners besloten 

deze commissie vanaf 1 okto-

ber op een nieuwe manier 

vorm te geven. 

Zo’n twee jaar geleden zijn 

Heleen Enter en Berrie Keu-

per gestart met de Lief en 

Leed commissie. Doel van 

deze commissie is om na-

mens de buurtvereniging aan-

dacht te geven aan leden van 

de buurtvereniging bij specia-

le gebeurtenissen. Ook nieu-

we bewoners konden reke-

nen op een bericht of bezoek 

van deze commissie. 

We hebben dit experiment 

als heel succesvol beoor-

deeld, ook hebben we gezien 

dat we een paar zaken beter 

moesten organiseren.  

Inmiddels hebben we vanaf 1 

oktober een nieuwe commis-

sie, die voortborduurt op 

de werkwijze van Berrie 

en Heleen. Cisca Anthonis-

se en Marjan Spoelman 

vormen vanaf 1 oktober 

de Lief en Leed commissie.  

De werkwijze van deze 

commissie wordt afge-

stemd met het bestuur, 

een voorgesteld regle-

ment zal in de najaarsver-

gadering worden voorge-

legd aan de leden. 

Oproep: 

De Lief en Leed Commissie 

wil haar werk goed doen, 

maar is afhankelijk van de 

informatie uit de buurt. 

Melden kan rechtstreeks 

bij Cisca en Marjan. En het 

kan ook bij een paar 

‘steunpunten’ in de buurt 

die dan de commissie in-

formeren. Geha Kleinjan 

en Berrie Keuper hebben 

zich daarvoor al aange-

meld.  

Cisca Anthonisse 

fm.anthonisse@ijsselzicht.e 

Marjan Spoelman 

marjanspoelman@gmail.com  

   

De leden van de buurtvereniging ontvin-

gen eind september een bericht over de 

Scrabble Puzzeltocht in de mailbox. De 

verstopte letters kunnen worden ge-

bruikt bij het maken van een woord. 

De puzzeltocht is door Miriam Hendrik-

sen bedacht en gemaakt. De opgave 

bestaat uit 20 verschillende Scrabble-

bordjes die in de buurt zijn verstopt. 

Net als bij het beroemde bordspel heeft 

iedere letter een waarde, deze waarde 

staat vermeld op het bordje (zie foto).   

Hoe meer bordjes worden gevonden, hoe 

meer letters beschikbaar komen. Wie 

maakt het woord met de hoogste woord-

waarde?  

Oplossingen kunnen tot 26 oktober wor-

den verstuurd: penningmees-

ter.schelleoldeneel@gmail.com. 

Tot die datum blijven de bordjes opgehan-

gen. De winnaar wordt tijdens de najaars-

vergadering bekend gemaakt.  

Lief  en Leed in Schelle Oldeneel 

Scrabble Puzzeltocht  

Uit de buurtvisie en 

onderzoek van de 

gemeente blijkt dat de 

bewoners van Schelle 

Oldeneel dit buurtschap 

met name waarderen 

vanwege de natuur, de 

ruimte, rust, vrijheid en 

het agrarische en 

dorpse karakter. Het is 

dus niet alleen de 

fysieke omgeving (het 

landschap, de IJssel) 

maar ook de sociale 

omgeving (aandacht 

voor elkaar, samen 

dingen doen, elkaar 

helpen) die de 

bewoners waarderen en 

graag willen behouden.  

 

De lief en Leed 

Commissie speelt 

daarin een belangrijke 

rol.   
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Een opgave uit de Foto Puzzel-

tocht 



Vanaf de oprichting als buurtvereniging (26 

juli 2004) is Alfons van Vilsteren actief als 

lid van het bestuur. In de statuten van de 

buurtvereniging staat zijn naam genoemd 

als lid van het eerste bestuur, in de functie 

van secretaris. Inmiddels is het secretariaat 

in handen van Miriam Hendriksen, maar 

het betekent wel dat Alfons al 17 jaar lid is 

van het bestuur van de buurtvereniging!  

Alfons heeft besloten dat het na 17 jaar tijd 

wordt voor verandering. Hij zal zich dus 

niet opnieuw verkiesbaar stellen. Dit be-

sluit betekent ook dat we nu al zeker we-

ten dat we in het bestuur vanaf 1 januari 

2022 een vacature gaan krijgen. Daarom 

roepen we buurtbewoners op zich te mel-

den bij de voorzitter. Bij voorkeur voor 1 

november zodat we in de najaarsvergade-

ring kunnen komen met een voordracht 

en/of verkiezing.  Aangezien de verdeling 

van bestuursleden over Schelle en Olde-

neel wat scheef raakt, zou het mooi zijn 

wanneer een bewoner uit Oldeneel zich 

meldt. De gevraagde inspanning is relatief 

bescheiden, we overleggen 1 maal per 

maand. Uit het feit dat Alfons zo lang 

bestuurslid is geweest kunt u afleiden 

dat het ook best leuk is. Want als je het 

zo lang volhoudt, moet het op zijn minst 

ook leuk zijn.. 

Huishoudelijk Reglement 

Sinds 1 juli is er wetgeving actief die aan 

het bestuur van verenigingen strengere 

eisen stelt over toezicht, onafhankelijk-

heid en aansprakelijkheid. Voor onze 

vereniging zijn de gevolgen gering, uit-

eindelijk zal dit wel moeten leiden tot 

een aanpassing van de statuten. Tegelij-

kertijd willen we enkele praktische za-

ken regelen door het opstellen van een 

huishoudelijk reglement. In de ledenver-

gadering van mei 2021 spraken we daar-

over reeds, zo’n reglement kunnen we 

gebruiken om afspraken vast te leggen. 

Zoals de afspraken over een rooster van 

aftreden, maar ook over de rol en werk-

wijze van commissies en het innen van 

contributie. In de najaarsvergadering 

bespreken we dit reglement. 

 

 

 

Van het bestuur: een nieuw bestuurslid gezocht! 
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In de ledenvergadering is het rooster van aftreden vastgesteld. Dat betekent dat de 

komende vijf jaar ieder jaar een bestuurslid het einde bereikt van de zittingstermijn.  

Oproep: 

Het bestuur van de 

buurtvereniging 

bestaat uit 5 

personen. Wanneer 

Alfons op 1 januari 

2022 is gestopt 

zouden we graag een 

nieuw lid 

verwelkomen.   

Omdat de overige 

leden van het bestuur 

in Schelle wonen, zou 

het mooi zijn dat een 

nieuw lid uit 

Oldeneel komt. 

Vragen, suggesties of 

interesse? Neem aub 

voor 1 november 

contact op met Sicco 

van der Sluis 

(voorzitter) via 06 

55396700 of via een 

mail aan de 

buurtvereniging. 

AED bij de Huppe  

Onlangs heeft De Huppe een AED geplaatst bij de ingang, naast de versauto-

maat. Deze AED is afgesloten met een code. Wanneer u de AED nodig heeft 

kunt u door 112 te bellen de code verkrijgen en de AED uit de box pakken.   

De Automatische Elektronische Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat 

dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door 

het geven van een elektrische schok. Iedereen mag en kan een AED gebruiken, 

het apparaat vertelt u stap voor stap wat u moet doen.  

Meer AED’s in de buurt zijn wenselijk omdat snelheid geboden is bij een hart-

stilstand (binnen 6 minuten moet de AED aangesloten zijn). Deze AED van De 

Huppe is dus een mooie start, hopelijk blijft de AED daar heel lang ongebruikt 

hangen.  



IJsselFilmFestival 2021 

IJsselFilmFestival is aange-

sloten bij IJsselbiënnale. 

Bij het samenstellen van 

de films is uitgegaan van 

het thema van IJsselbiën-

nale namelijk Tij, Tijd en 

Tijdelijkheid. 

Het programma van het 

IJsselfilmFestival werd 

geopend door Hera vrou-

wenkamerkoor met lie-

deren bij films over water 

en natuur; de IJssel. 

Bezoekers van het IJssel-

FilmFestival werd daarna 

de mogelijkheid geboden 

naar twee samengestelde 

films te kijken, met de 

titels: ‘de IJssel en het 

Water’ en ‘de IJssel inspi-

reert’.  

De IJssel en het Water, 

een film over Tij en Tijde-

lijkheid, bevat films of 

fragmenten van films die 

in de loop van de tijd over 

de IJssel zijn gemaakt. Het 

gaat over de bruggen, 

Ruimte voor de Rivier, 

hoog - laag water en in-

richtingsplannen. 

De IJssel inspireert, een 

film over Tijd en Tijdelijk-

heid bevat films of frag-

menten van films die in 

de loop van de tijd over 

de IJssel zijn gemaakt. Het 

gaat over de natuur, het 

verleden, boeren en vis-

sers, recreanten en bewo-

ners. Over erfgoed, over 

het leven langs de rivier. 

Doel 

Het IJsselFilmFestival 

heeft o.a. als doel bewo-

ners te inspireren samen 

een film te maken over 

een verhaal, gebeurtenis 

(immaterieel erfgoed) uit 

eigen omgeving. De IJssel, 

water, speelt een vast-

staande rol in het verhaal. 

In Schelle Oldeneel is het 

initiatief voor een IJsselFilm 

opgepakt door Cisca Antho-

nisse. De titel van de film: 

De Boerenbruiloft in de vo-

rige eeuw, in Schelle Olde-

neel. 

Vrijwilligers 

De inzet van vrijwilligers is 

bij het organiseren van een 

evenement van grote waar-

de. Het doet goed als 

buurtgenoten de handen 

uit de mouwen steken en 

zo gezamenlijk de schou-

ders zetten onder een initi-

atief. Niets is vanzelfspre-

kend, zo ook vrijwilligers-

werk. Juist in de tijd met 

corona beperkingen is het 

een uitdaging te blijven kij-

ken naar wat wèl kan.  
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Hulde aan de 

vrijwilligers! 

Onder inspirerende 

aanvoering van Erica 

van Swaay hebben 

heel veel 

buurtbewoners zich 

ingespannen om het 

eerste 

IJsselFilmFestival op 

21 augustus jl. 

mogelijk te maken.  

 

De dank gaat uit naar  

Heleen Enter, Mary 

Christel Wolthuis, 

Gerrit Sluiter, Martin 

Nijensteijn, Henk 

Schottert en Reint Jan 

van Lochem. En naar 

Dirk Jan en Erica van 

Swaay voor hun 

stuwende krachten. 

Centrale Harculo was één van 

de opstappunten van de IJssel-

biënnale, het pop-up restaurant 

Bennies kon rekenen op goede 

belangstelling. 

Op 21 augustus j.l. werd het eerste IJsselFilmFestival gehouden. Erica van Swaay doet 

verslag van dit evenement en spreekt haar dank uit over de inzet van vrijwilligers. 



Glasvezelperikelen (vervolgverhaal) 

de voordeur liggen. Maar 

die is nergens op aange-

sloten. Een ander deel 

heeft zelfs die glasvezel-

kabel nog niet. Dat zijn 

de bewoners aan/bij de 

Schellerdijk.  

Door de jarenlange ver-

traging lijken de bewo-

ners aan de Schellerdijk 

nu de aansluitingskansen 

te verliezen doordat op-

drachtgever (DeltaFiber) 

en aannemer Van Gelder 

en het waterschap het 

samen niet eens worden 

over de ligging van de 

glasvezelkabel bij/in de 

dijk. Het waterschap 

keurde de voorgestelde 

werkwijze van de aan-

nemer niet goed omdat 

nu nog onduidelijk is hoe 

de dijkversterking er pre-

cies komt uit te zien. De 

aanwezigheid van glasve-

zel kan dan belemme-

rend en kostenverho-

gend werken. Het water-

schap stelt voor de aan-

leg op te schorten. Dat 

betekent echter een 

wachttijd van enkele ja-

ren extra. De aannemer 

en de opdrachtgever 

geven beide geen enkel 

gehoor aan dit voorstel, 

ze zwijgen in alle talen. 

Noch het waterschap, 

noch de betrokken be-

woners ontvangen in-

zicht of informatie over 

de voortgang en besluit-

Snel internet ontwikkelt 

zich langzamerhand tot een 

voorziening die, vergelijk-

baar met drinkwater en 

elektriciteit, behoort tot de 

nutsvoorzieningen waar 

iedere huishouden gebruik 

van moet kunnen maken. 

 

Na het laatste overzicht 

over de aanleg van glasve-

zel lijkt er een doorbraak te 

zijn gerealiseerd voor de 

bewoners aan de Scheller-

bergweg. Vanuit de ge-

meente Zwolle is een brief 

verzonden waarin de bur-

gemeester KPN oproept 

aan tafel te verschijnen om 

te spreken over de samen-

werking met de gemeente.   

Begin september heeft KPN 

gehoor gegeven aan die 

oproep, dit heeft geleid tot 

de toezegging om bewo-

ners aan de Schellerberg-

weg, die woonachtig zijn 

binnen de bebouwde kom, 

ook aan te sluiten op het 

glasvezelnetwerk van KPN. 

Onder de voorwaarde dat 

er voldoende animo is on-

der de betrokken huishou-

dens. 

Voor de bewoners die 

afhankelijk zijn van Delta 

Fiber zijn de ontwikkelingen 

minder rooskleurig. Een 

deel van de bewoners die 

zich destijds daarvoor heeft 

aangemeld, heeft al twee 

jaar een glasvezelkabel bij 

vorming. Gevreesd wordt 

dat de opdrachtgever en 

de aannemer beide het 

project willen sluiten, 

voor de bewoners aan de 

Schellerdijk wordt uitstel 

dan afstel. 

Het waterschap is ge-

vraagd in overleg te tre-

den met Delta Fiber en 

de aannemer om te ko-

men tot een oplossing. 

De vraag is: ‘Hoe kan je 

bij de uitvoering van de 

dijkversterkingsoperatie 

ook de aanleg van glasve-

zel realiseren zodat de 

bewoners uiteindelijk wel 

kunnen beschikken over 

snel internet? Deze vraag 

is  aan het waterschap 

gesteld omdat deze partij 

er belang bij heeft de be-

woners aan/op de dijk 

niet extra te duperen 

door het mislopen van 

snel internet vanwege de 

dijkversterkingsoperatie.  

De gemeente Zwolle 

volgt de ontwikkelingen 

met Delta Fiber op de 

voet. Wanneer Delta Fi-

ber (en/of aannemer Van 

Gelder) besluiten de toe-

zegging voor het aanleg-

gen van glasvezel bij de 

aangemelde huishoudens 

niet na te komen, zullen 

we  de gemeente Zwolle 

vragen Delta Fiber ook 

maar eens uit te nodigen 

voor een gesprek. 

Bewoners in actie 

 

Bewoners die zich 
destijds hebben 
aangemeld voor de 
aansluiting op glasvezel 
via Glasvezel Buitenaf, 
hebben een 
overeenkomst 
afgesloten met een 
provider. Die verzorgt 
de informatiestroom 
over het glasvezelnet.  

Bewoners hebben geen 
contract met de 
eigenaar van de 
glasvezel (Delta Fiber). 
En evenmin een 
overeenkomst met 
aannemer Van Gelder 
die de aanleg verzorgt.   

Daardoor is het complex 
om als bewoner een 
vuist te maken wanneer 
je vindt dat afspraken 
door Delta Fiber of 
aannemer Van Gelder 
niet worden 
nagekomen.  
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ruimte voor 6 deelnemers om deel te 

nemen. Heeft u belangstelling om indi-

vidueel of als groep deel te nemen, 

maak dit dan voor 15 oktober 2021 ken-

baar bij Jan-Olaf Tjabringa (zie contact-

gegevens in kantlijn). Deelname gaat 

niet op basis van 'wie het eerst komt, 

wie het eerst maalt', maar is mede 

afhankelijk van de locatie waar inge-

zaaid gaat worden. Zichtbaarheid vanaf 

de openbare weg speelt onder andere 

een rol.   

De gemeenteraad heeft in het voorjaar 

een motie aangenomen met het doel 

meer kruidenstroken (bloemenstroken) te 

realiseren in de gemeente  Zwolle. De 

Stichting Particuliere Landschapsdiensten 

IJsseldelta (SPLIJ+)  is gevraagd om uit-

voering te geven aan het initiatief. 

Kruidenstroken zijn bloemrijke randen 

langs weilanden of akkers die ‘s zomers 

veel bloei vertonen. Door de juiste soor-

ten te kiezen om een rand mee te maken 

kan deze een meerwaarde hebben voor 

ecologie/biodiversiteit, recreatieve bele-

ving van de omgeving en een rol spelen 

in de bestrijding van de eikenprocessie-

rups, maar ook de bestrijding van plaag-

soorten op het land van de agrariër. 

 

Dit project voert SPLIJ+ uit in samenwer-

king met Landschap Overijssel en LTO 

Noord, afdeling West Overijssel. Het is 

mogelijk om voor zowel de inrichting 

(vergoeding zaad) van de randen als voor 

het zes jarig beheer (0,20 cent/m2 per 

jaar) een vergoeding te ontvangen. Deel-

name begint bij minimaal 1500 m2 (500 

m1 x 3 meter breed) aan bloemenrand 

per locatie/eigenaar/groep. In totaal is er 

BLOEMRIJK BUITENGEBIED  
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Contact 

Wilt u meer informatie? Of 

bent u als particuliere 

grondeigenaar 

geïnteresseerd in 

ondersteuning bij 

langjarig beheer en 

onderhoud van 

waardevolle 

landschapselementen,   

bel of mail met Jan-Olaf 

Tjabringa:  06-2709564 

info@splij.nl 

Foto’s gevraagd (herhaalde oproep) 

Zomer, herfst of winter: er zijn steeds prachtige 

plaatjes te schieten in onze omgeving. Buurtbewo-

ners die mooie afbeeldingen van onze buurt willen 

delen, kunnen die opsturen (mailadres: vereni-

ging.schelleoldeneel@gmail.com). Dan kunnen we 

deze foto’s gebruiken voor een expositie of plaat-

sen op de website van de vereniging. 

 

Foto hiernaast gemaakt door Gerrit Sluiter. 

Bron: tekst en foto zijn ontleend aan web-

site van SPLIJ+: www.splij.nl 


