
In de Kamperpoort was 
Burendag dit jaar één en 
al gezellige bedrijvigheid. 
Op zaterdag 25 september 
werden op verschillende 
plekken in de wijk activitei-
ten georganiseerd waarbij 
wijkbewoners gezamenlijk 
de handen uit de mouwen 
staken, voornamelijk bij 
klussen om de buurt te ver-
groenen. 

Het was alweer de vijftiende 
keer nationale Burendag. Op 
deze dag, een initiatief van 
het Oranjefonds en Douwe  
Egberts, worden buren opge-
roepen om iets goeds voor el-
kaar en de buurt te doen.
In de Kamperpoort vormde 
Burendag een mooie gelegen-
heid om een bijdrage te leve-
ren aan het NK tegelwippen. 
Voor deze wedstrijd worden 

Nederlandse gemeenten op-
geroepen zoveel mogelijk ste-
nen te vervangen door groen. 
Op 30 september sloot de 
competitie, waardoor Buren-
dag werd aangegrepen om 
nog even een eindsprint in te 
zetten en te gaan voor een 
zo hoog mogelijke notering 
van Zwolle in het eindklasse-
ment. Zo werden tegels ver-
wijderd voor de aanleg van 
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geveltuinen in de Hoogstraat,  
Nachtegaalstraat en  
Burgemeester Vos de  
Waelstraat. Ook werden op 
diverse plekken de boomspie-
gels ingeplant. Verder werden 
de plantenbakken op de gale-
rijen van het appartementen-
complex van Deltawonen aan 
de Koekoeksstraat gevuld. 
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Wat gebeurt er?
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Jeroen Kuiper, Marleen Kramer, Margriet Goos en Michèle van 
Reijsen maken graag samen met jou mooie verhalen over de 
Kamperpoort. Wil je een verhaal delen? Of een activiteit, bedrijf, 
oproep of iets anders onder de aandacht brengen?
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com. 
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.

Burendag Kamperpoort: gezelligheid en groen

Weekprogramma activiteiten 

Activiteitenprogramma
Maandag 09:00–11:00 Koffieochtend Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).

Woensdag 16.30-18.00 Buurtrestaurant Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
3 gangen maaltijd (warm) voor €5,- 
Wisselend menu per week. Kijk op het informatiescherm of bel 038 421 
3120

Woensdag 18.30-20.00 Meidenclub Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
Bijdrage € 1,-
Opgave: i.schakelaar@travers.nl

Woensdag 19.30-21.00 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis Met de fiets naar Sportpark Marslanden

Opgave via mail of app: j.bareman@travers.nl 06-14790603
Donderdag 9.30-11.00 Koffiebingo Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Aanmelden niet nodig (max 28).

Vrijdags om de week 19.30–22.30 Voetbal Verzamelen Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis Met de fiets naar Sportpark Marslanden
Opgave via mail of app:  j.bareman@travers.nl 06-14790603
Vrijdags om de week 19.30-22.30 Soos 10+ Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
Opgave verplicht! Via app:

Wijzigingen voorbehouden. Meer of actuele informatie? Check onze so-
cials (FB & Insta): /traversmidden

Wist u dat...
Het Nederlands IJsbeelden-
festival weer naar Zwolle 
komt! Van 18 december tot 6 
maart wordt het ijzig koud in 
de IJsselhallen.

Breng jij de vogel naar zijn huisje?

Lees verder op pagina 2...
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Vervolg pagina 1... Nieuwe stagiaires in het wijkcentrum
Het is sinds september een drukte van belang in wijk-
centrum Ons Eigen Huis, we hebben nieuwe stagiai-
res. Ze stellen zich graag aan je voor.

“Hoi! Ik ben Tim en ik kom het komende schooljaar sta-
gelopen in de Kamperpoort. Ik studeer Social Work op ho-
geschool Windesheim in Zwolle met het profiel Welzijn en 
Samenleving. Mijn hobby’s zijn lekker sporten, gamen of 
een goeie film kijken. Een lekker pizzaatje kan er altijd wel 
in, maar zelf wat lekkers koken vind ik ook erg leuk. Als 
jullie iemand zien lopen met een korte broek ook al is het 
net iets te koud, dan is er een grote kans dat ik het ben. 
Ik hoop jullie graag een keer te zien in Ons Eigen Huis of 
in de buurt.”

Groetjes, 
Tim

“Hallo, mijn naam is Brechtje Kok en ik ben 21 jaar. Op dit 
moment woon ik nog in een dorpje in Friesland, maar voor 
mijn studie ben ik van plan om te verhuizen naar Zwolle. 
Ik ben namelijk tweedejaars Social Work student 

“Mijn naam is Nicole Kolkman en ik ben 21 jaar. Ik doe de opleiding 
Social Work aan de Viaa te Zwolle en zit nu in het derde jaar. Ik kom 
uit Oosterwolde (Gelderland), maar woon sinds januari op kamers in 
Zwolle en heb het hier erg naar mijn zin. Ik mag met plezier vertellen 
dat ik dit hele jaar stage ga lopen bij het opbouwwerk van Travers 
(stadsdeel midden) voor drie dagen in de week. Mijn stagedagen 
zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Ik zal tijdens mijn stage 
aanwezig zijn bij activiteiten in de wijk en ben aan te spreken als je 
als bewoner ideeën of initiatieven hebt. Hier denk ik graag bij mee. 
Spreek mij dus gerust aan!
In mijn vrije tijd ben ik druk met de studentenvereniging waar ik lid 
van ben, genaamd Absens Carens. Ik heb in Oosterwolde nog een 
bandje met een vriendengroep waarin ik zing en pianospeel. We 
treden op in kerken in de omgeving, hier geniet ik erg van. Ook ben 
ik nog vaak in Oosterwolde te vinden om tijd door te brengen met 
mijn familie en vrienden. Daarnaast vind ik sport en bewegen erg 
belangrijk en leuk om te doen.” 
“Ik ben het komende jaar regelmatig te vinden in Ons Eigen Huis. 
Mocht je dus nog vragen voor mij hebben, laat het me weten. Ik zie 
uit naar dit jaar en hoop hier veel te mogen leren.”

“Hoi! 
Even voorstellen, mijn naam is Henrike. Ik ben 21 jaar oud en woon-
achtig in Zwolle. Ik studeer aan hogeschool Windesheim de oplei-
ding Social Work. Vanuit Travers Welzijn mag ik stage gaan lopen 
bij het wijkcentrum Ons Eigen Huis. Leuk! 
Op de donderdag en vrijdag zal ik vaak aanwezig zijn en hoop ik 
een bekend gezicht te worden voor jullie. Ik heb er zin in en ben 

“Mijn naam is Rick Visser en ik 
ben de nieuwe wijkagent in de 
wijken Kamperpoort, Veerallee 
en Hanzeland. Inmiddels ben 
ik bijna tien jaar werkzaam bij 
de politie, waarvan acht jaar in 
de gemeente Zwolle.”

“De laatste jaren was ik actief 
als jeugdagent in diverse wij-
ken. Samen de wijk leuk en 
veilig houden is mijn streven. 
Ik vind het belangrijk om res-
pect te hebben voor elkaar, 
problemen praktisch op te los-

Nieuwe wijkagent voor de Kamperpoort

sen en maatwerk te leveren. 
Daarnaast houd ik van een 
potje voetballen en maak ik 
graag een praatje in de wijk. 

Op woensdagmiddag ben ik 
regelmatig in het wijkcentrum 
te vinden, maar je kunt mij ook 
altijd bereiken via het algeme-
ne politienummer 0900-8844 
of via politie.nl. 

Kom je mij tegen op de fiets? 
Spreek me dan gerust aan. Tot 
snel in de Kamperpoort.”

Naar aanleiding van de en-
quête over verkeersveilig-
heid in de Kamperpoort heb-
ben enkele wijkbewoners 
met de wijkbeheerder en een 
verkeersdeskundige van de 
gemeente een rondwande-
ling door de wijk gemaakt. 
Tijdens deze wandeling wer-
den de onveilige verkeerssi-
tuaties besproken. 

Dit gesprek heeft geleid tot het 
in gang zetten van een aantal 
maatregelen. De eerste, het 
plaatsen van paaltjes bij het 
wijkcentrum om de stoep te 

Maatregelen naar aanleiding enquête verkeersveiligheid
markeren, is inmiddels uitge-
voerd. 

Mocht jij ook een onveilige 
verkeerssituatie in de wijk er-
varen dan mag je deze altijd 
melden. Dit kun je bijvoor-
beeld doen door contact op 
te nemen met Jan-Willem  
Bekhuis van Travers via  
06-141 853 14 of per e-mail: 
jw.bekhuis@travers.nl. 

Even binnenlopen bij het wijk-
centrum kan natuurlijk ook.

Dit alles gebeurde onder een 
heerlijk najaarszonnetje en 
met koffie en cupcakes ver-
zorgd door Travers. Al met al 
een succesvolle dag waarop 
(nieuwe) buren elkaar hebben 
ontmoet en de wijk weer een 
stukje groener is geworden.

Doe mee: Maandelijkse 
(groen)klussenochtend
Niet alleen op Burendag zet-
ten wijkbewoners zich in voor 
een groenere Kamperpoort. 
Vanuit de werkgroep Groene  
Poort wordt iedere derde za-
terdag van de maand een 
klussenochtend georgani-
seerd. Van 10.00 uur tot 12.00 
uur worden groenklussen in 

de wijk aangepakt. Hierbij gaat 
het bijvoorbeeld om snoeien, 
geveltuinen onderhouden of 
onkruid verwijderen.

Groene vingers of niet: ieder-
een is van harte welkom om 
aan te sluiten. De eerstvolgen-
de klussenochtend is op zater-
dag 20 november. Er wordt om 
10.00 uur verzameld bij wijk-
centrum Ons Eigen Huis aan 
de Mussenhage 2. 

Mocht je meer informatie willen 
over Groene Poort of de klus-
senochtend neem dan contact 
op met Adrienne Heemstra 
tel. 06-27566977 of stuur een 
mail naar groenepoortzwolle@
gmail.com.

Doe 
je mee?

en dit jaar loop ik 
stage bij wijkcen-
trum Ons Eigen 
Huis. Tijdens mijn 
stage in het wijkcen-
trum hou ik mij voor-
al bezig met nieuwe 
ideeën en initiatie-
ven in en rond het 
wijkcentrum. Een 
leuk feitje over mij is 
dat je mij ‘s nachts 
wakker zou kunnen 
maken voor een 
zelfgemaakte chee-
secake met vers fruit 
er bovenop.”

Wie 
is dit?

benieuwd wat komend 
jaar mij gaat bren-
gen. Naast stage en 
school ga ik graag met 
vrienden om en rij ik 
veel paard. Het bezig 
zijn met paarden vind ik 
erg leuk en is een grote 
hobby van me. 
Ik hoop op een goed en 
gezellig jaar en maak 
graag een praatje met 
jullie voor een fijne ken-
nismaking.”

Groetjes, 
Henrike Buchner
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Blik op de Kamperpoort 

“Ik weet niet of dit wel een ge-
schikte plek is om te wonen 
voor een alleenstaande vrouw 
met nog jonge thuiswonende 
kinderen”, zei de verkopende 
makelaar bijna 15 jaar geleden 
tegen mij.
Als niet Zwolse begreep ik niet 
waarom hij dit tegen me zei, 
net op het moment dat ik erg 
enthousiast was geworden. 
Het oude uit 1930 stammende 
arbeiders woninkje, waar wel 

veel aan te klussen en op te 
knappen viel, had van meet af 
aan mijn hart gewonnen. 
Later hoorde ik dat de wijk 
waar het huis te koop aange-
boden werd niet zo’n heel goe-
de naam had in Zwolle. Nou 
ben ik iemand die graag zelf 
conclusies trekt en meningen 
vormt en niet afgaat op wat 
anderen vinden of zeggen. 
Dus ben ik op verschillende 
dagen en momenten de wijk 
gaan verkennen. Al wandelend 
door de wijk werd ik eigenlijk 
nóg enthousiaster. Dichtbij het 
centrum, vlakbij de A28, een 
supermarkt haast om de hoek, 
een leuke, stoere en gezellige 
volksbuurt, een eigen kroeg 
en kapsalon en nog veel meer 
wat het voor mij een leuke plek 
om te wonen maakte.
Dus was de koop snel beslecht 
en werd ik ook een trotse  
Kamperpoorter.

Ik heb er geen moment spijt van 
gehad dat ik de Kamperpoort  
tot mijn (t)huisbasis gemaakt 
heb en ben blij dat de woorden 

van de makelaar me niet afge-
schrikt hebben. 
Waar ik wel een beetje van 
geschrokken was, waren de 
enorme werkzaamheden die 
verricht moesten worden om 
het huis goed bewoonbaar te 
maken. Het was in slechte-
re staat dan ik verwacht had. 
Met mijn kinderen en vrienden 
heb ik hard gewerkt om er een 
knusse en vooral veilige plek 
van te maken. Gelukkig ben 
ik zelf redelijk handig -dit leer 
je wel te zijn als alleenstaan-
de moeder- en ben ik ook niet 
bang om dingen aan te pak-
ken. Ik zeg altijd maar zo: ‘op 
YouTube kun je heel veel tuto-
rials vinden’ en bouwmarkten 
hebben instructiefilmpjes op 
de website. En verder is het 
een kwestie van gewoon doen 
en durven. 
Dus na een paar maanden 
klussen (en soms zuchten) 
was het eindelijk zo ver dat we 
konden verhuizen naar de plek 
waar ik oud, grijs en rimpelig 
wilde worden. Al snel bleek dat 
mijn buurtgenoten hele lieve 

en aardige mensen zijn. Altijd 
in voor een praatje en zelfs 
hulp als dat nodig is.
Wat wellicht heel veel van ons 
-Kamperpoorters- niet weten, 
is dat je via samenzwolle.nl/
wijken/kamperpoort jouw ini-
tiatief en ook heel eenvoudig 
je oproepje/hulpvraag kunt 
plaatsen. Buren helpen buren 
als het ware, hoe mooi is dat 
en gewoon in onze eigen Kam-
perpoort. Je kunt denken aan: 
‘ik heb mijn teen gebroken en 
ben even niet mobiel, wie wil 
mijn hond uitlaten’ of ‘het lukt 
mij niet om die zware kast naar 
beneden te tillen, wie heeft 
sterke spieren en helpt’ of ‘wie 
lijkt het leuk om met mij in de 
ochtend een lange wandeling 
te maken’. 

Helaas bestond dit platform 
vijftien jaar geleden nog niet, 
want ik had er zeker gebruik 
van gemaakt tijdens de ver-
bouwing. Ik weet zeker dat ik 
-Kamperpoorters kennende- 
helpende handjes gekregen 
had. 

Iedere editie neemt Michèle 
van Reijsen ons mee in het wel 
en wee van de Kamperpoort. 
Wat valt op of juist niet? Een 
korte kroniek over onze wijk.

Column

Nu de coronamaatregelen 
worden versoepeld gaat voor 
de meeste mensen de wereld 
beetje bij beetje weer open. 
We laten een periode achter 
ons waarin het niet vanzelf-
sprekend was om even naar 
buiten te gaan en mensen te 
ontmoeten. Een lastige tijd, 
helemaal voor diegenen waar-
voor dit soort activiteiten de 
enige momenten waren van 
contact met de buitenwereld. 
Dit geldt onder andere voor 
bewoners van verzorgings-
huis de Nieuwe Haven en voor 
ouderen uit de wijk die zelf-
standig wonen maar gebruik 
maken van de dagbesteding. 
Voor hen was de wereld de af-
gelopen periode heel klein.
Gelukkig is bezoek nu weer 
mogelijk en worden de acti-
viteiten ook weer opgestart. 
Maar hier is wel hulp bij nodig. 
De Nieuwe Haven is dan ook 
op zoek naar wijkbewoners die 
hieraan willen bijdragen.  

Gezocht: Wandelmaatje
Wandelen: het werd volkssport 
nummer één in de coronape-
riode. De ‘Ommetje-app’ was 
niet voor niets razend po-
pulair. En nog steeds zijn er 
veel mensen die dagelijks een 
rondje wandelen. Bewoners 
van de Nieuwe Haven maken 
ook graag een ommetje, maar 
in een aantal gevallen kunnen 
zij dit niet alleen. Als wandel-
maatje geef je deze mensen 
de mogelijkheid om ook even 
de wijk of het centrum in te 
gaan. Bijvoorbeeld om te ge-
nieten van de frisse lucht en 
het uitzicht op de Peperbus. 
Of om een rondje te maken 
door de Kamperpoort, samen 
een visje te eten op de markt, 
of een kijkje te nemen bij de 
dierenweide in park Eekhout. 
Als je toch al regelmatig een 
rondje wandelt, waarom zou je 
dat dan niet doen met een be-
woner van de Nieuwe Haven? 
Een win-win situatie.

Gezocht: Duofietser of 
chauffeur op de bus
Zwolle is een prachtige stad, 
en veel bewoners van de Nieu-
we Haven hebben er de mooi-
ste herinneringen liggen. Een 
ritje met de duofiets of de bus 
biedt mensen de gelegenheid 
om plekken van vroeger te be-
zoeken en herinneringen op te 
halen. Daarnaast kunnen de 
bewoners met de bus op be-
zoek bij vrienden of familie. Als 
duofietser of chauffeur op de 
bus geef je mensen de vrijheid 
om erop uit te gaan en weer 
even een andere omgeving te 
ervaren.

Gezocht: Begeleiding in 
de huiskamer of bij de 
dagbesteding
Op de huiskamer of bij de dag-
besteding komen ouderen bij 
elkaar en worden allerlei acti-
viteiten georganiseerd. Als be-
geleider drink je bijvoorbeeld 
samen met bewoners een kop-
je koffie of je doet een spelletje 
of creatieve activiteit. Het is 
gezellig, en je bent voor veel 
mensen een schakel naar het 
leven buiten het verzorgings-
huis. Ze horen op deze manier 
even andere verhalen of kun-
nen hun verhalen aan jou kwijt. 

Oproep aan wijkbewoners: Maak met een klein beetje van je tijd voor anderen een groot verschil

Een grote groep kinderen 
uit Zwolle, waaronder uit 
de Kamperpoort, deed eind 
augustus en begin septem-
ber mee aan het eerste NK 
Hutcraft. Dit is een wedstrijd 
waarbij kinderen een doe-
het-zelf pakket krijgen om 
boomhutten mee te maken. 
Alvast verklappen: de kin-
deren zijn op een geweldige 
tweede plaats geëindigd. 

Waarom doet Travers mee 
aan deze wedstrijd? “We wil-
len zorgen dat kinderen weer 
onbekommerd gaan buiten-
spelen. Hierbij leren we ze met 
gereedschap omgaan en met 
respect voor de natuur in hun 
eigen omgeving weer ouder-
wets buitenspelen.”

Fraaie tweede plaats op NK Hutcraft

Met negen hutcraftboxen, met 
daarin leskaarten en allerlei 
materialen, was de aftrap in 
de laatste week van de zomer-
vakantie. Met elf kinderen, on-

der begeleiding van Lina, Ed, 
Wendy en Johan, werden twee 
hutten gebouwd. Hiervan heeft 
Lina een tiktok filmpje ge-
maakt, dat is opgestuurd naar 
de organisatie van Hutcraft. 

Toen kwam het telefoontje: de 
kinderen mochten, met nog 
negen teams (uit Nederland), 
meedoen met het Nederlands 
Kampioenschap Hutbouwen in 
Arnhem. Op zondag 12 sep-
tember was het zover en ging 
de groep per auto met Wendy, 
Lammert, Lina, Lorena, Dela-
no, Guanito en Joandy naar 
Arnhem. Daar hebben ze mid-
den in het bos van takken, bla-
deren en sisaltouw een tophut 
gebouwd.

De kinderen hebben de hut 
zelfstandig afgebouwd met 
een schommel en kampvuur-
plaatsje. Ze hebben goed sa-
mengewerkt en er is geen on-
vertogen woord gevallen, met 
plek twee als resultaat. Vol-
gend jaar gaat de groep zeker 
weer meedoen.

Voor filmpjes en foto’s zie ook:
Voor Tik Tok: #Hutcraft1
Voor Instagram: @hutcraft
Voor Facebook: @Hutcraft

In de zomervakantie is Travers met een groep van vijf jongens 
gaan vissen in Ruinerwold. Er werden kleine, maar ook grote 
steuren gevangen. Binnenhalen en onthaken was nog wel een 
lastig karweitje. 
De jongens hebben voor het vissen zelf voor de zomervakantie 
een lege flessenactie op touw gezet om het uitje te kunnen be-
kostigen.

Vissen in Ruinerwold
In de nieuwsbrief van   
oktober 2019 heb je kunnen 
lezen over de plannen voor 
het toen nog oude vervallen 
gebouw aan de Hoogstraat 
28. Na een periode van bouw-
activiteiten, is het nu eindelijk 
zover. Begin oktober zijn de 
12 appartementen opgeleverd 
en hebben de bewoners de 
sleutels ontvangen. De par-
keergarage is bijna gereed en 
wordt in oktober voorzien van 
de parkeerlift. 
Daarnaast is het pleintje aan 
de voorzijde heringericht door 
de gemeente.

Oplevering Kop van Zijltje (Hoogstraat 28)

De
ontwikkelingen

De keuze wat betreft activiteiten is heel divers, maar de enorme 
waardering die je er voor krijgt is overal hetzelfde. Want met een 
klein beetje van jouw tijd maak je voor anderen een groot ver-
schil. 

Zit hier iets voor je bij? Neem dan contact op met vrijwilligersco-
ordinator Hermien Mulder. Zij is te bereiken via tel. 06-21161957 
of via e-mail: h.mulder@ijsselheem.nl 
Niet wat je zoekt? Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Neem 
dan ook vrijblijvend contact op.
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Chiropractie Optimal Health nu ook in de Kamperpoort

De afgelopen maanden zijn 
er weer verschillende kis-
ten in de wijk gekomen. De 
schatkisten zijn nu in de vol-
gende straten: Reigerstraat 
en Grote Baan. Deze schat-
kisten gaat langs allerlei 
straten in de Kamperpoort,  
van deur tot deur. Op een kaart 
vul je jouw ideeën voor de wijk 

De Kamperpoort is een 
chiropractiepraktijk rijker. 
Sinds maart 2021 is Chiro-
practie Optimal Health ge-
vestigd op de begane grond 
van de Kop van Hoog. Na 
Groningen en Assen is 
Zwolle de derde locatie van 
deze praktijk. De keuze voor 
de Kamperpoort als locatie 
voor Optimal Health was 
een logische: “Het is een 
opkomende wijk waarin veel 
veranderingen en vernieu-
wingen plaatsvinden. Daar-
naast ligt het op een mooie 
plek aan de rand van het cen-
trum en is goed bereikbaar”, 
zo luidt het.  In de ruime en 
rustige praktijk biedt een 
deskundig team, waaron-
der chiropractor Leonardo  
Guttler, behandelingen die 
gericht zijn op het verhelpen 
van uiteenlopende klachten 
zoals nek- ,rug- en schou-
derpijn, migraine, slaappro-
blemen, gebrek aan energie 
en hoofdpijn.

“Chiropractie heeft te maken 
met de balans tussen het ze-
nuwstelsel en het bewegings-
stelsel”, zo vertelt Guttler.  
Communicatie vanuit de her-
senen gaat via de wervel-
kolom naar de rest van het 
lichaam. Als er iets niet goed 
zit in de wervelkolom dan ver-
stoort dat de communicatie en 
zorgt voor zenuwblokkades, 
met gezondheidsklachten tot 
gevolg.”
Om te kijken waar de klach-

ten vandaan komen en hoe 
deze het best kunnen wor-
den behandeld, biedt Optimal  
Health een uniek concept 
waarbij het totale gezond-
heidsplaatje wordt geanaly-
seerd. Dit betekent dat er ver-
der gekeken wordt dan de pijn. 
De pijn kan een symptoom zijn 
van dieper liggende oorzaken 
zoals zenuwblokkades. Tij-
dens het eerste consult, dat uit 
twee delen bestaat, wordt ge-
keken naar de werking van de 
zenuwen in de wervelkolom. 
Dit gebeurt o.a. door middel 
van een houdingsanalyse, een 
spierspanningsmeting en de 
uitvoering van diverse testen 
en oefeningen. Hierdoor wor-
den de blokkades opgespoord 
en wordt een behandelplan 

opgesteld. Na een aantal be-
handelingen wordt gekeken in 
hoeverre er vooruitgang is en 
of er aanpassingen nodig zijn. 
Er wordt ook aandacht be-
steed aan factoren die kunnen 
bijdragen aan het behouden 
van een goede gezondheid en 
een gezonde levensstijl.  
En dat is volgens Leonardo 
Guttler ook de kern van chiro- 
practie: “Het gaat niet alleen 
om de pijn bestrijden maar ook 
om het voorkomen ervan zo-
dat je weer optimaal kan func-
tioneren.”
Het team van Optimal Health 
Zwolle bestaat op dit moment 
uit vier medewerkers en zal 
binnenkort worden uitgebreid 
met een tweede chiropractor 
die zich met name zal toeleg-

gen op de behandeling van ba-
by’s en kleine kinderen. Chiro-
practie is dus geschikt voor 
jong en oud.

Mocht u geïnteresseerd 
zijn, dan wordt u van har-
te uitgenodigd contact op 
te nemen. Chiropractie  
Optimal Health is gevestigd 
aan de Pannekoekendijk 
1 A. Meer informatie: www.
chiropractieoptimalhealth.nl 
Telefoon: 038-2022173 E-mail: 
info@cohzwolle.nl 

Indien u bij het maken van 
de afspraak voor het eer-
ste consult de nieuwsbrief  
Kamperpoort vermeldt dan 
zijn de kosten voor dit consult 
€50,- in plaats van €80,-.

Je hebt hem misschien al 
eens aan de voordeur gehad: 
de schatkist van de Kam-
perpoort. Deze schatkisten 
gaan langs allerlei straten in 
de Kamperpoort, van deur 
tot deur. In die schatkist zit-
ten kaarten, waarop je jouw 
mogelijke ideeën voor de 
wijk kan opschrijven. Wat 
zou je graag willen zien in de 
straat/Kamperpoort en waar-
bij zou je graag een keer wil-
len helpen? 

In de schatkisten zitten al veel 
leuke ideeën en initiatieven die 
we willen uitwerken. De schat-
kist van de Reigerstraat zat 
zelfs vol met allerlei lekkers 
(zie afbeelding). Eén schatkist 
is gevonden op een geheim-
zinnige plek in een zandbak 
(waarschijnlijk door één van 

de piraten). Hoe de schatkist 
daar terecht gekomen is weet 
niemand, maar we zijn na-
tuurlijk erg benieuwd naar 
het verhaal. 

Tot nu toe zijn in de verschil-
lende straten waar al een 
schatkist is geweest 35 kaar-
ten ingevuld. Waar heeft dat 
zoal toe geleid? 
- Mensen die een bepaalde 
activiteit leuk vinden, nog niet 
wisten dat het er was en er nu 
aan deelnemen (bijvoorbeeld 
bij het buurtrestaurant);
- Initiatief om het speelplein 
aan de Nachtegaalstraat te 
‘pimpen’; 
- Een extra vrijwilliger bij sport 
activiteiten; 
- Enkele klushulpen in de 
straat, die gekoppeld zijn aan 
mensen die wel eens hulp bij 

een klusje konden gebruiken; 
- Werkgroep rondom verkeers-
knelpunten in de wijk is ge-
start. 

En binnenkort worden twee 
kisten nog met de schatkist-
kapiteinen doorgenomen om 

gezamenlijk te kijken welke 
acties in die straat worden uit-
gezet en hoe we de genoemde 
ideeën tot leven brengen! Het 
kan zijn dat we in een van de 
komende weken bij jou langs-
komen of contact met je op-
nemen om de ingevulde kaart 
(onder het genot van een kop-
je koffie of thee) te bespreken. 
Elke straat heeft een schatkist-
kapitein die ervoor zorgt dat de 
schatkist met een goed ver-
loop door de straat gaat. 

Lijkt het je leuk om voor jouw 
eigen straat de kapitein te wor-
den? Geef het dan aan ons 
door! 

Ook voor andere vragen kun je 
een bericht sturen naar Ayesha  
Leito: a.leito@travers.nl of  
06-16 11 80 66.

Schatkist van de Kamperpoort

Nieuw dit jaar is het project 
EpicM op de woensdagmid-
dag. Samen met STRIK en 
Sportservice Zwolle zullen 
er iedere woensdagmiddag 
activiteiten in blokken wor-
den aangeboden. Iedere 
maand is er een ander the-
mablok. 

EpicM is elke woensdag, met 
uitzondering van de vakanties. 
De start is om 13:30 uur en het 

Nieuw project op woensdagmiddag: EpicM
eindigt om 15:00 uur. Het is be-
doeld voor alle kinderen van 4 
t/m 12 jaar. In oktober wordt er 
gestart met een blok Balspor-
ten. De data zijn 6, 13, 27 okto-
ber en 3 november.  Deze vindt 
plaats in de nieuwe WRZV- 
hallen. De kinderen verza-
melen bij het wijkcentrum en 
kunnen dan per fiets naar de 
WRZV-hallen. Kinderen mo-
gen ook door ouders naar de 
WRZV-hallen gebracht en ge-

haald worden. De eigen bijdra-
ge is een euro per keer. Hier 

Travers Welzijn heeft op 8 
september een bijeenkomst 
georganiseerd met als the-
ma ‘omgaan met een krappe 
beurs’. Die bijeenkomst was 
bedoeld als opmaat richting 
17 oktober, als jaarlijks 
de ‘Internationale Dag 
voor de Uitroeiing van  
Armoede’ (International Day 
for the Eradication of Pover-
ty) wordt gehouden. 

Deze dag is in 1992 officieel er-
kend door de Verenigde Naties,  
maar de eerste viering vond al 
plaats in Parijs in 1987.

Bijeenkomst ‘Omgaan met een krappe beurs’     
Armoede zal op de een of an-
dere manier altijd wel blijven 
bestaan. Het is dan ook niet 
onze ambitie om armoede uit 
te bannen of om mensen daar 
extra bewust van te maken, 
maar wel om met mensen van 
gedachten te wisselen over 
hun eigen creativiteit / creatie-
ve oplossingen op het moment 
dat ‘de schaarste’ dat vraagt. 
Hoe gaan mensen hiermee 
om, kan dit wellicht anderen 
inspireren en willen ze dit met 

elkaar delen? Kunnen wij als 
organisatie hier iets van leren 
of kunnen wij een rol van bete-
kenis spelen? 

Naar aanleiding van de bij-
eenkomst in september heeft  
Travers een verslag gemaakt 
van deze avond. Mocht je 
deze willen ontvangen, stuur 
dan een bericht naar a.leito@
travers.nl. Ook was er op don-
derdag 14 oktober nog een 
thema-avond.

De week van 6 t/m 12 sep-
tember stond in het teken 
van lezen en schrijven. Tij-
dens deze week werd er ex-
tra aandacht gevraagd voor 
het belang van lezen, schrij-
ven, rekenen en digitale 
vaardigheden.  In Nederland 
hebben 2,5 miljoen mensen 
van 16 jaar en ouder moeite 
met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Dat is 18% van alle 
mensen in Nederland. Dus 
ongeveer 1 op de 6 mensen!

Je bent als volwassene laag-
geletterd, als je moeite hebt 
met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Vaak heb je dan ook 
beperkte digitale vaardighe-
den. Dan vind je bijvoorbeeld 
omgaan met een computer of 
een smartphone lastig. Niet 
goed kunnen lezen, schrijven 
en/of rekenen heeft gevolgen. 
Je vindt bijvoorbeeld minder 
snel een baan of hebt min-
der grip op je geldzaken. Een 
volwassene die laaggeletterd 

is, is geen analfabeet. Een 
laaggeletterde kan wel lezen 
en schrijven, alleen niet goed 
genoeg om helemaal mee te 
doen in de samenleving.

Op zaterdag 11 september 
heeft Travers Welzijn Team 
Midden een actie gehouden 
om aandacht te vragen voor 
laaggeletterdheid. Samen met 
een aantal vrijwilligers van de 
taalgroepen en de Taalpunt- 
Stadkamer is er -onder het ge-

not van een beker lettersoep- 
gepraat over het onderwerp. 
Sommige mensen waren 
openhartig over hun laaggelet-
terdheid en anderen iets terug-
houdender. 
Ook hebben we wat zoge-
noemde ‘nieuwkomers’ ge-
sproken. Zij vonden het be-
langrijk om de taal te kunnen 
spreken en wilden ook men-
sen uit hun eigen netwerk en-
thousiasmeren voor het leren 
van de Nederlandse taal.

Week van de laaggeletterdheid

kunnen ook de strippenkaar-
ten ook voor gebruikt worden. 

Oud
en nieuw

Oproep 
Voor het project EpicM is Travers op zoek naar een logo. Een 
logo is een beeldmerk of een soort plaatje waar je het project 
aan kan herkennen. 
Daarom roept Travers jullie hulp in. Teken, knutsel, fotografeer 
iets waar jij aan moet denken bij EpicM. Lever deze in bij het wijk-
centrum Ons Eigen Huis. Is het wijkcentrum gesloten, dan mag je 
het door de brievenbus gooien. Let op: zet wel je naam en adres 
erop, dan weten we wie het gemaakt heeft. Het meest passende 
logo ontvangt een leuke prijs en wordt daadwerkelijk gebruikt.

kamperpoort okt 21.indd   8-9 11-10-2021   18:23:05


