
Vorig jaar werden we alle-
maal verrast met een extra 
lockdown. In wijkcentrum 
Ons Eigen Huis werd een 
aantal activiteiten snel om-
gegooid. Hopelijk zijn de 
maatregelen alweer versoe-
peld op het moment dat je 
deze nieuwsbrief leest. Van-
uit het wijkcentrum is het 
team van Travers Welzijn 
samen met tal van betrok-
ken bewoners en vrijwilli-

gers telkens druk in de weer 
om zo creatief mogelijk aller-
lei activiteiten en diensten 
een draai te geven. 

Zo verschuiven we op het mo-
ment dat de sluitingstijd nog 
om 17.00 uur staat waar mo-
gelijk een aantal activiteiten 
van de avond naar de namid-
dag. En gaan we kijken of per
januari misschien het buurtres-
taurant weer tijdelijk op afhaal-

mogelijkheid kan óf dat
we ’s middags het buurtrestau-
rant laten plaatsvinden. Allerlei 
activiteiten die plaatsvinden 
tijdens de uren overdag (kof-
fie-ochtenden, formulierenca-
fé, bingo, Tai Chi, etc.) gaan in 
principe gewoon door! 

Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
houdt zich aan de corona-
maatregelen, maar je hebt
geen QR-code nodig om het 
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wijkcentrum te betreden. Dus 
ben je benieuwd welke
activiteiten en bijeenkomsten 
nog doorgaan, of wat er juist 
extra georganiseerd wordt 
voor bijvoorbeeld jeugd- en 
jongeren? Houd onze socials 
in de gaten!

Travers Midden op Instagram 
en Facebook. En wees wel-
kom om bij ons binnen te
lopen met een vraag!
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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.

Coronamaatregelen & Wijkcentrum Ons Eigen Huis

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

De redactie wenst iedereen een gelukkig en gezond 2022
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Onlinebijeenkomst toekomst Meeuwenlaan en Nieuwe Veemarkt

Op 19 januari 2022 is  
w e e r h e t t w e e j a a r l i j k s e   
Buurt-voor-Buurt Onderzoek  
gestart. Hierin kun je jouw 
mening geven over de buurt. 
Bijvoorbeeld hoe het gaat 
met de veiligheid, de ge-
zondheid of het onderhoud 
van de openbare ruimte. 
De uitkomsten gebruikt de 
gemeente om ontwikkelin-
gen in beeld te brengen en 
te bepalen waarmee ze aan 
de slag wil in Zwolle en in de 
wijken.  
 

Ruim 38.000 inwoners heb-
ben tussen 19 en 22 januari 
2022 een uitnodigingsbrief of 
-mail ontvangen waarmee ze 
kunnen deelnemen. Heb je 
geen uitnodiging gekregen? 
Dan kun je vanaf 25 januari 
tot en met 20 februari 2022 de 
vragenlijst online invullen via  
www.zwo l l e . n l / bvb2022 .  
Daar vind je ook meer infor-
matie over het onderzoek en 
lees je wat er met de resultat-
en van twee jaar geleden is 
gedaan. 

Doe 
je mee?

Geef uw mening over uw buurt in het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2022

Vanuit ruim 100 woonkamers 
werd eind november mee-
gekeken en geluisterd 
naar de plannen voor 
de Meeuwenlaan en de  
Nieuwe Veemarkt. Beide 
gebieden worden over een 
paar jaar nieuwe stadsbuur-
ten. Via mentimeter kon-
den de kijkers thuis hun 
voorkeuren uitspreken, aan-
dachtspunten meegeven en 
vragen stellen.  
 

Nieuwe Veemarkt 
Het terrein van de huidige 
IJsselhallen is eigendom van 
de gemeente Zwolle. Het af-
gelopen jaar is er voor de 
Nieuwe Veemarkt, samen 
met omwonenden en belang-
hebbenden, gepraat over en 
getekend voor de invulling van 
het terrein: de wensen voor 
groen, bouwhoogtes, het mo-
gelijk behouden van een deel 
van de IJsselhallen en de in-
vulling voor de Elbertschool 
passeerden de revue. Dit heeft 

geleid tot een plan waarin op 
hoofdlijnen is bepaald welke 
functies een plek krijgen in 
de Nieuwe Veemarkt, welke 
typen bebouwing er mogelijk 
komen en hoe groen de nieu-
we buurt wordt.  
 
Meeuwenlaan 
Bewoners en ondernemers 
van Kamperpoort hebben 
samen met woningcorporaties 
en gebiedsontwikkelaars de 
afgelopen jaren al meege-
dacht over de toekomst van 

de wijk. Deze ideeën zijn 
opgenomen in het Panora-
ma Kamperpoort en vormen 
de basis voor de veranderin-
gen van het gebied aan de  
Meeuwenlaan. 
De Meeuwenlaan wordt door 
Dura Vermeer, BPD en Jansen 
Vastgoed ontwikkelt tot een 
nieuwe stedelijke, groene 
buurt in de Kamperpoort. Een 
plek waar in de toekomst ge-
woond, gerecreëerd en gew-
erkt kan worden. 

De
ontwikkelingen

2021: het was een bijzonder jaar
Wat gaat de tijd toch snel. Voor je gevoel is de zomer nog 
maar net voorbij of we zitten alweer in januari 2022. Een 
nieuw jaar, met hoop en nieuwe kansen. Het leek ons als 
redactie wel eens aardig om op een rijtje te zetten wat er het 
afgelopen jaar allemaal is gebeurd in de Kamperpoort:

- We begonnen het jaar 2021 met prachtig nieuws, want de par-
keergarage van het Katwolderplein werd door ANWB-lezers uit-
geroepen tot de beste van Nederland. De garage scoort vooral 
goed dankzij de prettige sfeer en de brede parkeervakken. Ook 
wordt het gewaardeerd dat er veel aandacht is voor duurzaam-
heid.

- De schatkist ging rond in de Kamperpoort. Het ging om echte 
buurt-schatkisten. Deze schatkist ging langs allerlei straten, van 
deur tot deur. Kwam de schatkist via de buren bij jou aan de 
deur? Dan was het de bedoeling dat je een kaart invulde met 
jouw ideeën voor de buurt. We horen de komende tijd ongetwij-
feld wat hieruit is gekomen.

- In de zomer konden we melden dat er twee bankjes werden 
geplaatst in de wijk. Het was een wens van de bewoners van de 
Baanbreker. In april werden de twee bankjes geplaatst en met 
succes: mensen zitten er graag om even uit te rusten tijdens een 
wandeling naar de markt of door de wijk.

- In het najaar zijn er aanpassingen gedaan om de verkeersvei-
ligheid te verbeteren. Zo zijn er paaltjes geplaatst bij het wijk-
centrum om de stoep te markeren. En ook kregen we met Rick 
Visser een nieuwe wijkagent in de wijk.
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Blik op de Kamperpoort 

Wandelen
Enkele jaren geleden kreeg ik 
pijnklachten in mijn bovenli-
chaam die op spierpijn leken. 
Niet zo vreemd als je je be-
denkt dat ik voor mijn beroep 
dagelijks aan het bewegen 
ben én anderen in beweging 
zet. Ik maakte me dus ook 
geen zorgen. Tot het moment 
dat de pijn heviger werd en het 
mij haast niet meer lukte om 
de trappers van mijn fiets rond 
te laten bewegen. Volledig 
kracht- en energieverlies. Om-
dat ik ook steeds meer en snel-
ler buiten adem raakte, maakte 
ik een afspraak bij de huisarts. 
Tijdens het onderzoek bleken 
mijn longen schoon te klinken, 
maar was de saturatie- het 
zuurstofgehalte in mijn bloed- 

dusdanig laag dat de huisarts 
het nodig vond om de longarts 
te raadplegen. 
Deze wilde mij direct zien en 
ik moest me gaan melden bij 
de spoedeisende hulp. Omdat 
ik zelf totaal geen problemen 
zag, dacht dat het wel los zou 
lopen, ben ik er gewoon op 
mijn fiets- hetzij met moeite- 
naartoe gegaan. 
Na aankomst werd ik direct in 
een ziekenhuisbed geïnstal-
leerd en werden er diverse on-
derzoeken gedaan, waaronder 
een bloedgas afname via de 
slagader, een CT-scan, long- 
en hartfoto’s en bloedonder-
zoek. Na enkele uren kwam 
de longarts mij vertellen wat 
mij mankeerde. Ik had in bei-
de longen een longontsteking, 
vocht achter mijn rechterlong 
en in de rechterlong zaten em-
bolieën. 
De arts vertelde ook dat ik niet 
langer had moeten wachten 
om aan de bel te trekken, want 
longembolieën kunnen zorgen 
voor een longinfarct en dan is 
het einde verhaal. 
Van deze boodschap was ik 
behoorlijk aangeslagen en 
boos ook. Hoe kan ik, die veel 
sport, gezond leeft, nou lon-
gembolieën hebben. Dat vond 
ik iets voor oude mensen. Al 
snel leerde ik dat leeftijd hier 
niets mee te maken heeft, dat 
het iedereen kan overkomen. 

Na een weekje ziekenhuis 
mocht ik met antibiotica en 
bloedverdunners naar huis. 
De schrik en de angst zaten er 
goed in bij mij. Ik was het ver-
trouwen in mijn lichaam kwijt-
geraakt. Temeer omdat na een 
half jaar er wéér embolieën in 
mijn longen gevonden werden. 
Dit betekende levenslang aan 
de bloedverdunners. Ik had 
veel last van restschade: chro-
nische vermoeidheid, slecht 
kortetermijngeheugen, woord-
vindproblemen en had moeite 
om me te concentreren. Na 
een traject van een half jaar 
waarin ik 3 dagen per week re-
valideerde waren de klachten 
niet verdwenen, maar kon ik 
ze wel beter hanteren.
Omdat ik het vertrouwen in 
mijn lichaam kwijt was geraakt 
-het liet me zo maar van de één 
op de andere dag in de steek- 
wilde ik er alles aan doen om 
mijn lichaam zo fit mogelijk 
te houden. En dan met name 
zorgen dat mijn longen en hart 
optimaal zouden blijven functi-
oneren. Ik begon te wandelen. 
Iedere dag minstens anderhalf 
uur lopen droeg ik mijzelf op. 
Wat begon als toch wel een 
lichtelijk obsessieve actie -ik 
wilde uit alle macht voorkomen 
dat ik weer ziek werd- werd 
wandelen na verloop van tijd 
iets wat bij mijn leven hoorde. 
Waar ik blij van werd, energie 

van kreeg en van genoot. 
Het leuke is ook dat ik mijn 
wandelingen altijd vanuit huis 
start, dit het liefst heel vroeg 
doe omdat dan de wereld 
slaapt of net wakker wordt en 
ik daardoor de Kamperpoort, 
mijn wijk, nog beter heb leren 
kennen. 
Zo heb ik inmiddels een goed 
beeld van waar nog meer 
vroege vogels wonen, waar 
men de gordijnen nog liever 
even dicht laat, waar in de och-
tend televisie gekeken wordt, 
welke mensen in de wijk een 
hond bezitten, wie van tuinie-
ren houdt- en wie niet, waar 
de speeltoestellen staan- en 
dit zijn er best veel, waar de 
boeken uitleen kastjes han-
gen, vanaf welke plek je de 
Peperbus het beste boven de 
daken uit ziet piepen, hoeveel 
verschillende huishoudens de 
Kamperpoort heeft -van stu-
denten, alleenstaanden, ge-
zinnen tot ouderen-, waar je de 
glasbakken vindt en eigenlijk 
het belangrijkste: hoe veelzij-
dig mijn wijk is. 
Nou wil ik anderen niet opleg-
gen om net als ik iedere och-
tend te gaan wandelen, maar 
ik zou iedereen willen advise-
ren dit toch eens te doen. Be-
halve dat het goed voor je is, is 
het ook erg leuk om op die ma-
nier je eigen wijk te verkennen.

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 Meedoen in de wijk met NLdoet op 11 en 12 maart
De grootste vrijwilli-
gersactie van Nederland 
is NLdoet. Elk jaar ste-
ken vrijwilligers en wijk-
bewoners de handen uit 
de mouwen om hun buurt 
leuker, mooier, groener of 
veiliger te maken. Wil je 
ook wat organiseren sa-
men met je buren op 11 
en 12 maart? Plaats je 
idee op MijnWijk dan 
helpt de wijkbeheerder 
van de gemeente Zwolle 
je graag op weg.  
 
Bewoners nemen op allerlei 
plekken initiatieven om iets 
te verbeteren in hun buurt, 
straat of wijk. Op www.
zwolle.nl/mijnwijk kun je 
ideeën opdoen voor een 
buurtactiviteit. Ook kleine 
acties geven een groot ple-
zier en resultaat. En doe 
ideeën op voor een buurt- 
actie op www.zwolle.nl/
buurtinitiatief  

Groendag 
Maak van NL Doet-dag een 
groendag. De buurt groener 
maken kan al met een ge-
vel- of boomtuintje. Ligt er 
een stuk grond in de buurt 
dat wel wat meer kleur en 
groen kan gebruiken? Mis-
schien kun je samen de 
grond van de gemeente 
adopteren en inrichten. Een 
groene buurt is niet alleen 
gezellig, het is ook beter be-
stand tegen hittestress en 
hevige regenbuien. www.
zwolle.nl/groendag  
 
Kinderstraat 
Wil je iets gezelligs organi-
seren wat ook leuk is voor 
de kinderen? Maak op NL 
Doet-dag van je straat een 
Kinderstraat. De straat 
wordt voor één dag voor 
al het verkeer afgesloten 
zodat kinderen veilig op 
straat kunnen spelen. Een 
mooi moment om er een 

gezellige straatdag van te 
maken voor alle bewoners. 
Er zijn wel spelregels. www.
zwolle.nl/kinderstraat 
 
Opruimactie 
Zwerfafval verdwijnt niet 
door ergernis, wél door sa-
men opruimen. Dat vinden 
veel bewoners. Zij komen 
in actie op NL Doet-dag 
en ruimen het zwerfafval 
op. Bij het Wijkservicepunt 
Oost kun je afvalzakken op-
halen en grijpers lenen. Bel 
voor een afspraak met 
14038 of mail naar wijk-
servicepuntoost@zwolle.
nl. Ook ROVA helpt je een 
handje www.mooi-schoon.
nl/acties.  
 
Veilige wijk 
Misschien niet het leukste 
onderwerp, maar wel be-
langrijk. Nodig je buren uit 
om samen koffie te drinken 
en bespreek de mogelijk-

heid om een WhatsApp-
groep voor buurtpreventie. 
Dat is een van de manie-
ren om je buurt veiliger te 
maken en inbrekers, on-
ruststokers, vandalen en 
andere lastpakken af te 
schrikken. www.zwolle.nl/
buurtpreventie  
 
Coronamaatregelen 
We weten niet of en wel-
ke coronamaatregelen 
in maart 2022 gelden. 
Voorbereidingen treffen 
voor NLdoet samen met de 
buren kun je ook gemakke-
lijk online doen, zoals via 
Whatsapp, mail of op Mijn-
Wijk. En als een gezamen-
lijke activiteit op NLdoet uit-
eindelijk niet door kan gaan, 
je kunt elk moment in het 
jaar een buurtinitiatief be-
ginnen.  
www.zwolle.nl/mijnwijk 

Rondje door de wijk met de ‘klimaatburgemeester’
Op 5 november kwam er 
een speciale gast langs in 
de Kamperpoort; Spencer 
Roozeboom. Hij is uitgeroe-
pen tot klimaatburgemees-
ter van Zwolle.

De klimaatburgemeester werd 
door de wijk meegenomen 
door een aantal buurtbewo- 
ners die vrijwilliger zijn voor 
‘de Groene Poort’, een initia- 
tief van buurt bewoners om de 
wijk groener te maken, maar er 
was ook een aantal buurtbe-
woners vanuit andere wijken 
van Zwolle gekomen, om zo 
inspiratie op te doen of inspi-
ratie te geven over groen in de 
verschillende wijken.

Er werd stil gestaan bij ver- 
schillende plekken waar de 
afgelopen periode vergroend 
is, maar ook bij plekken die 
nog wel wat groen kunnen ge- 
bruiken. Er zijn verschillende 
plannen genoemd om de wijk 
nog groener te maken en het 
is de bedoeling dat de klimaat 
burgemeester hierin nog meer 
kan inspireren.

Roozeboom is de eerste kli-
maatburgemeester van Zwol-
le en het is een initiatief van 
het ministerie van Economi-
sche Zaken en Klimaat. Naast 
Zwolle zijn er nog meer dan 
honderd gemeentes met een 
klimaatburgemeester.
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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 

 
Vervolg 
De opbrengst van deze avond 
wordt afgewogen en kan een 
plek krijgen in de gebieds-
visies van de twee nieuwe 
buurten. In een gebiedsvisie 
worden de ambitie en de 
randvoorwaarden en de ka-
ders omschreven waaraan 
de verdere uitwerking van de 
plannen moeten voldoen. Het 
college van burgemeester en 
wethouders en de gemeen-
teraad stellen deze gebieds-
visies begin 2022 vast. Het is 
de volgende stap die nodig is 
in de herontwikkeling van deze 
gebieden. De komende jaren 
krijg je nog regelmatig gele-
genheid om mee te denken 
over de plannen.  
 
Terugkijken 
De opname van de avond 
is terug te kijken op www.
zwolle.nl/gebiedsontwikkel-
ing-kamperpoort.  Heb je vra-
gen? Stuur dan een e-mail 
naar veemarkt@zwolle.nl.
 
Ook de antwoorden op de vra-
gen die gesteld werden zijn op 
deze website terug te lezen. 
Deze drie vragen werden bij- 
voorbeeld gesteld:  

Is er in de plannen ook plek 
voor senioren woningen?  
Ja, er komen ook woningen 
voor senioren. 

 
Wat is de toekomst van de  
Elbertschool?  
De gemeente Zwolle 
doet onderzoek naar de toe-
komstige invulling van de El-
bertschool. We onderzoeken 
daarbij functies met een bete-
kenis voor de buurt, bijvoor-
beeld als ontmoetingsplek. 
 
Parkeren is best een probleem 
in de wijk. Hoe zorgen we dat 
de parkeerdruk niet hoger 
wordt?  
Het parkeren in de wijk 
heeft de aandacht van de 
gemeente. We zoeken naar 
een toekomstbestendige par-
keeroplossing, waarbij we de 
beschikbare ruimte in relatie 
tot de parkeerbehoefte van de 
bewoners en bezoekers van 

de stad zo optimaal mogelijk 
proberen te benutten. 

Nieuwe woningen 
in De Brandweerkazerne  
DeltaWonen kan dertig 
huurders blij maken met een 
nieuwe woning in de voorma-
lige brandweerkazerne. Op de 
plek van de voormalige brand-
weerkazerne aan de Harm 
Smeengekade zijn dertig ap-
partementen en zes eengez-
inswoningen gebouwd. Nijhuis 
Ontwikkeling heeft deze won-
ing in opdracht van ons geb-
ouwd. Het project heeft ook de 
naam ‘Brandweerkazerne’.  
 
Duurzaamheid 
DeltaWonen maakt zich hard 
voor een duurzame samen-

leving. Daarom houden ze bij 
het bouwen ook rekening 
met de natuur en het milieu. 
Er wordt geprobeerd steeds 
minder stikstof en CO2 te pro-
duceren. De woningen zijn 
heel energiezuinig. Alle wo- 
ningen worden gasloos op-
geleverd. Alle appartementen 
hebben een goede spouw-
muur-, dak- en vloerisolatie. 
Op het dak plaatst DeltaWonen 
zonnepanelen. Dit scheelt in 
de energielasten voor de be-
woners.  
 
Dit project wordt aangesloten 
op het warmtenet van colle-
ga-corporatie SWZ. Met dit 
warmtenet wordt energie op-
gewekt in het gebouw naast 
de Brandweerkazerne. Hier-
mee worden de verwarming, 
de koeling en het warme water 
in de woningen geregeld. 
 
De bewoners wonen straks 
op een prachtige plek mid-
den in het centrum, naast de 
gracht. De woningen zijn op 
loopafstand van de binnen- 
stad, winkels en hore-
ca. De appartementen heb-
ben 1 of 2 slaapkamers. Ook 
hebben ze allemaal een bal-
kon of terras. Eind november 
zijn alle woningen opgeleverd. 
Het is een prachtige plek ge-
worden middenin het centrum 
van Zwolle. We hopen dat de 
nieuwe bewoners veel woon- 
en leefgeluk zullen ervaren in 
hun nieuwe woning.

EpicM
In EpicM staat de M voor  
Midden. EpicM zijn leuke, leer-
zame activiteiten voor kinde-
ren van het basisonderwijs uit 
stadsdeel Midden. Elke maand 
staat er een thema centraal: in 
oktober was dat balsporten, in 
november koken en in decem-
ber Kerstmis. De thema’s die 
voor komend half jaar in ieder 
geval gepland staan zijn onder 
andere techniek, dansen en 
outdoor. De activiteiten vin-
den op de woensdagmiddag 
plaats, met iedere maand een 
andere locatie. Dat kan zijn in 
de WRZV hallen, wijkcentrum 
Ons Eigen Huis of wijkcentrum 
De Enk. Houdt onze socials in 
de gaten voor de planning en 
leuke filmpjes en foto’s. Voor 
dit project is een logo gemaakt, 
met het idee dat het project zo 
een eigen gezicht krijgt. 

Vuurkracht junior
Ken jij ze? Kids die even niet 
goed in hun vel zitten. Bij wie 
het thuis niet lekker loopt of 
die zich eenzaam voelen. Dan 
is Vuurkracht junior iets voor 
hen! 
Vuurkracht Junior richt zich op 
kinderen tussen de 10 en 14 
jaar die een luisterend oor of 

een steuntje in de rug nodig 
hebben. Door actief met ze 
aan de slag te gaan, ontwik-
kelen ze zich en groeit hun 
zelfvertrouwen. Tijdens de ac-
tiviteiten - die zoveel mogelijk 
buiten plaatsvinden – wordt er 
gewerkt aan verschillende the-
ma’s als samenwerken, gren-
zen, de toekomst en ontspan-
nen. Zo staan onder andere 
kanoën, vuur maken en boog-
schieten op het programma.

De start is op de dinsdagmid-
dag van 15:45 uur (inloop) 
tot 18:00 uur. Samen met 
kinderen uit stadsdeel West. 
De locatie is wijkboerderij De  
Klooienberg. Negen weken 
lang ga je verschillende uit-
dagende en grensverleggen-
de activiteiten doen. Op naar 
negen leerzame, actieve en 
inspirerende weken! Vanaf 
september wordt er gestart 
met een eigen groep in stads-
deel Midden. Wil je meer infor-
matie of een kind aanmelden, 
dan kan dat door contact op te 
nemen met Ingrid Schakelaar 
i.schakelaar@travers.nl. 

Speelgoedactie overweldi-
gend succes
In november is Travers bena-

derd door Mens en Kinders, 
winkel, café, ontmoetingsplek 
en spelruimte voor ouders en 
kinderen. “De vraag was of 
we samen met hen een speel-
goedactie wilden opzetten. 
Ouders uit stadsdeel Midden 
konden speelgoed wat heel en 
compleet was inleveren voor 
kinderen uit gezinnen waarbij 
een sinterklaascadeautje niet 
altijd mogelijk is.”

“Nou dat hebben we geweten. 
Er werd massaal ingeleverd, 
ouders kochten zelfs nieuwe 
dingen in de winkel die gelijk 
werden ingeleverd. Op een 

zondag gingen we aan de slag 
om alles te sorteren, in te pak-
ken en pakketten voor de ge-
zinnen uit ons netwerk te ma-
ken. Het was een behoorlijke 
klus. 
We hebben ruim 23 gezinnen 
uit stadsdeel Midden en daar-
buiten een mooi pakket met 
cadeautjes kunnen brengen. 
Met een puzzel, boek, lego/
playmobiel, knutselmateriaal 
en knuffel. Het speelgoed dat 
over is gebleven is naar ande-
re stadsdelen gegaan en naar 
de weggeefwinkel. Een mooie 
actie die zeker voor herhaling 
vatbaar is.”

Initiatieven en activiteiten

Ik, Ayesha Leito van Travers, 
hoor het met enig regelmaat 
van bezoekers: ‘Wat is jullie 
wijkcentrum toch knus! Dit heb 
ik niet zo gezien bij de ande-
re wijkcentra’. Het blijft uiter-
aard een kwestie van smaak 
maar ‘Ons Eigen Huis’ is inder-
daad best wel knus.  
Eind november zijn de kerst-
spullen van zolder gehaald. 
Menigeen heeft daarbij gehol-
pen en dankzij hun inzet is de 
grote zaal mooi aangekleed 
in de Kerstsfeer.  
 
‘Een boom opzetten’.  
Voor wie de uitdrukking niet 
kent, het heeft verschillende 
betekenissen: 

Het kan betekenen een lang 
verhaal over iets doen, een 
informele discussie star-
ten, maar het kan ook beteke-
nen gezellig babbelen, kletsen. 

Het opzetten van de kerst-
boom in de grote zaal, was zo-
wat letterlijk als  figuurlijk een 
boom opzetten. Al helemaal 
toen bleek dat men al begon-
nen was, maar niet in de gaten 
had dat de boom op alfabe-
tische volgorde in elkaar ge-
zet dient te worden. Dan heb 
je namelijk de juiste takken op 
de juiste plekken.  
Dat werd een komische dis-
cussie met een mooi resultaat.  
 
Het nieuwe jaar is bij het ver-
schijnen van deze nieuwsbrief 
inmiddels al een aantal weken 
oud, maar desalniettemin ho-
pen we dat je  het  goed gehad 
hebt tijdens de feestdagen en 

dat je een mooi 2022 tegemoet 
gaat. 
 
Ben je naar aanleiding 
van  deze bijdrage geïnspi-
reerd zijn geraakt en wil je op 
wat voor manier dan ook iets 
te betekenen voor het wijkcen-
trum? 

Aarzel dan niet. Je bent van 
harte welkom aan de Mussen-
hage 2. Op de maandagen 
hebben we standaard van 9.00 
tot 11.00 onze koffietafel.  
Naast een vers bakkie koffie of 
thee kun je ook de krant le-
zen.  Je kunt ook met het wijk-
centrum bellen via 
038-4213120.

De grote zaal luister bijgezet! 

Appartementen Brandweerkazerne
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