
  In deze krant
Duurzaam Katwolderplein

Burgemeester op bezoek

Bouw Irishof van start

Stagiaires stellen zich voor

Afscheid van juf Angelique

BHV-training

Nieuwe outift wijkagent

Feestelijke opening 
beweegtuin Nieuwe Haven

Thorbecke Scholengemeen-
schap in de wijk

Wat kun je en wat heb je 
nodig?

Zwolle krijgt sociale wijk-
teams

Buurtproat

Bewonersbedrijf stap dich-
terbij

Taalles in de Kamperpoort

Spelletjesochtend in het 
wijkcentrum

PEC Zwolle Street League

Verkeersdrempel Meeuwen-
laan

Zaalvoetbaltoernooi

Hollandse avond

Sinterklaas

Activiteitenoverzicht

Halloween

Oliebollenverkoop

Wilt u op de hoogte 
blijven van het 
actuele nieuws? 

Kijk dan regelmatig op 
onze website:
www.kamperpoorter.nl

Wijkkrant Kamperpoort
Jaargang 20
Uitgave: december 2014

1

4

3

2

5

6

7

8

Met de duurzaamheidsambitie 
voor de bouw van de 710 plekken 
tellende parkeergarage op het 
Katwolderplein in Zwolle zit het wel 
goed, zo bleek beign oktober tijdens 
de gemeenteraad.

GroenLinks, PvdA en D66 diende 
een motie in waarin het college 
werd opgeroepen maximaal in te 
zetten op duurzaamheid bij de bouw 
van de parkeertoren. De motie 
werd gesteund door alle andere 
fracties. “We vragen in te zetten 
op duurzame energie-opwekking, 
energiebesparende maatregelen, 
duurzaam materiaalgebruik en 

regenwaterbuffering”, somde Michiel 
van Harten van GroenLinks op. 
Wethouder Ed Anker onderschrijft de 
hoge ambities: “De gemeente Zwolle 
zou weleens de eerste parkeertoren 
in Nederland kunnen hebben met 
een BREEAM-keurmerk.” Dat wordt 
alleen uitgereikt aan zeer duurzame 
gebouwen. “We denken concreet aan 
led-verlichting en zonnecellen op het 
dak. Als er andere mogelijkheden 
zijn om de energiehuishouding 
beter te maken, zullen we dat zeker 
toepassen.”

De gemeenteraad heeft 
maandagavond 24 november 

ingestemd met het bestemmingsplan 
voor het Katwolderplein. Ook is er een 
voorziening getroffen van ruim zes ton 
voor een tekort op de exploitatie van 
de parkeergarage die er op het plein 
moet komen

Een groot deel van de fracties was 
met name kritisch over de financiële 
risico’s die de gemeente loopt als het 
na de bouw zelf geld moet verdienen 
met de parkeertoren met 710 
parkeerplekken. Ondanks de zorgen 
stemde de raad (minus D66) in met de 
beslisnota en het bestemmingsplan. 
Medio 2015 start de bouw van het 
plein.

Duurzaam Katwolderplein

Op woensdag 3 december was de 
officiële start van de bouw van het 
nieuwbouwproject Irishof in Zwolle.  

Irishof is een kleinschalige nieuwbouw-
wijk vlakbij Park Eekhout, met het 
centrum en het NS-Station op loopaf-
stand. Irishof ligt in het verlengde van 
de Emmastraat en sluit naadloos aan 
bij het huidige straatbeeld. Klassieke 
woningen, modern comfort en ook nog 
alle voorzieningen bij de hand.

Een half jaar geleden werd door Nij-
huis Bouw B.V. gestart met de verkoop 
van de 28 woningen. Binnen enkele 

maanden was 70% verkocht; een 
ongekend succes. De kopers hebben 
veel waardering voor het binnenstede-
lijke karakter en de architectuur. Er zijn 
nog slechts enkele woningen beschik-
baar. 

Wijkwethouder Ed Anker gaf samen 
met directeur Erik Nijhuis op een 
bijzondere manier het startsein geven 
voor de officiële start bouw van Irishof. 
Alle betrokken partijen waren hiervoor 
uitgenodigd; natuurlijk ook de kopers 
van Irishof. De gebeurtenis werd op 
een ludieke wijze muzikaal onder-
steund. 

Bouw Irishof van start

Tijdens de week van de Verbinding 
maakt het college van B&W de 
agenda vrij om bezoeken in de stad 
af te leggen. Vier dagen lang gaan 
ze op de koffie bij ondernemers, 
scholen, organisaties, verenigingen 
en instellingen. 

Ook de Kamperpoort werd die week 
bezocht. Dinsdag 4 november kwamen 
burgemeester Henk Jan Meijer en 
wijkwethouder Ed Anker kennis maken 
met de kopgroep van Bewonersbedrijf 
Kamperpoort en vertegenwoordigers 
van bewonersgroepen.

Speciaal voor het bezoek werd er een 
verse appeltaart gebakken. Na de 
presentatie over het bewonersbedrijf 
zijn we een informeel gesprek 
aangegaan met de burgemeester 
en wethouder. We willen ons meer 
inzetten voor de wijk door te doen. 
We willen meer zeggenschap en 

invloed op onze eigen wijk. We willen 
meer taken en verantwoordelijkheden 
overnemen van de overheid en 
organisaties, omdat we het goedkoper, 
slimmer en leuker kunnen doen. 
Daarvoor hebben we de middelen en 
ruimte nodig. 

De burgemeester begon kritisch, maar 
naarmate de gesprekken vorderden 
en er meer verhalen op tafel kwamen

over de tegenwerking van 

de instanties, hoe meer ze geloof 
en kracht in het Bewonersbedrijf 
Kamperpoort zien. De burgemeester 
heeft zelfs benoemd om als pilot 
wellicht de Kamperpoort als ‘regelloze 
omgeving’ in te richten. 

Het bewonersbedrijf heeft een goed 
gevoel aan het bezoek overgehouden. 
Als het niet kwam door onze visie, dan 
wel door de appeltaart.

Burgemeester op bezoek in de Kamperpoort



Belangrijke adressen

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
tel. 038 - 421 31 20

Wijkteam Travers Welzijn
Johanna Bosman - buurtrestaurant Kamperpoort
Danny van den Beld - opbouwwerker 
Ingrid Schakelaar - jeugd- en jongerenwerker
Miny Westra - buurtwerker

Doomijn
Peuterspeelzaal Mussenhage 
Mussenhage 2, tel. 038 - 422 39 61
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Willy ten Brinke - peuterspeelzaalleidster

Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur 

Wijkmaatschappelijk werk de Kern
Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4569700
Mirthe van der Weerd - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en 
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (prak-
tische vragen) woensdag van 9-16

Voor alle spreekuren: zie onze website www.stde-
kern.nl

Wijkagent regio IJsselland
Bureau Noord 
Willaertstraat 2, tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
Wim Kloek - wijkagent Kamperpoort
Spreekuur Kamperpoort: woensdag van 12.00 tot 
13.00 uur in het wijkcentrum Ons Eigen Huis

Gemeente Zwolle 

Uw wijk, onze wijk
Is er in de Kamperpoort iets kapot, versleten of 
gevaarlijk? Heeft uw opmerkingen voor verbeteringen 
in de openbare ruimte? Heeft u vragen over de wijk? 
Wilt u de wijkbeheerder of de wijkmanager spreken? 

Contact
Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via 
telefoonnummer 14038. De gemeente is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur. 
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsfor-
mulier op www.zwolle.nl.

Contactpersonen
Suzanne Douwsma - wijkmanager
Jurrien Stroomberg - wijkbeheerder
Marga van der Burgt - wijkassistent

Wijkstichting STRIK
tel. 4213120
Omaira Eisinga - voorzitter
José Bos - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Miranda Westerop - algemeen bestuurslid
Marjan Haverhoek - algemeen bestuurslid 
Mike Westerop - algemeen bestuurslid

Raad van Toezicht Kamperpoorters:
Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle

Een uitgave van: 
Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter: 
José Bos, Rob van Elburg, Jeroen Kuiper en Debby 
Dekker.  Foto’s: Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
STRIK, Gemeente Zwolle, IJsselhallen, IJsselheem,  
deltaWonen en Openbaar Belang

Kopij Kamperpoorter
Inleveren voor 1 maart 2015, richten aan: 
redactie@kamperpoort.nl
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Stagiaires stellen zich voor
Graag stellen drie nieuwe 
stagiaires zich even aan u 
voor. De stagiares lopen stage 
bij Travers Welzijn.

Mijn naam is Joena Goeree 
en ik ben 21 jaar oud. Ik 
woon in Kamperpoort en 
volg de opleiding SPH aan 
het Windesheim. 

Ik ben deze opleiding gaan 
volgen, omdat ik later graag 
met kinderen en jongeren 
wil werken. Mijn hobby’s zijn 
lezen, sporten en ik houd er 
erg van om bezig te zijn met 
cake en taarten bakken.

Joena Goeree

Mijn naam is Timco Bos. 
Ik ben 22 jaar oud en 
woon in Heino. Ik volg op 
Hogeschool Windesheim 
de opleiding Sociaal 
Pedagogisch Hulpverlener. 

Tijdens mijn stage zal ik gaan 
ervaren hoe het is om als 
jeugd- en jongerenwerker 
aan de slag te gaan in de 
wijk. Ik hoop jullie te mogen 
ontmoeten in het wijkcentrum. 

Timco Bos

Vrijdag 19 december was 
de laatste werkdag voor 
Juf Anglique in de Kamper-
poort. Er is een tijd van ko-
men en en tijd om te gaan.
 
Ik kan me nog zo goed herin-
neren hoe ik voor de eerste 
keer naar de peuterspeelzaal, 
destijds nog Schalbolleke, 
moest. Inmiddels zeven jaar 
geleden. Ik kwam op een 
onmogelijk tijdstip binnen. Ou-
ders namen net afscheid van 
Juf Fija, verdrietige ouders, 
Fija in tranen en daar stond 
ik. Ik moest wel even slik-
ken want ik voelde me op dat 
moment toch even de boze 
heks die Juf Fija van haar 
alom vertrouwde plek stootte. 
Dat was natuurlijk helemaal 
niet het geval maar zo voelde 
ik dat wel. Het heeft best wel 
een tijdje geduurd voordat ik 
geaccepteerd werd door de 
ouders/verzorgers van de kin-
deren die naar de speelzaal 
kwamen. Regelmatig kreeg ik 
tijdens een huisbezoek dan 
ook te horen hoe geweldig Juf 
Fija was. Er werd écht wel wat 
van mij verwacht en dat werd 
me soms ook letterlijk gezegd. 
Toch heb ik zelf wel het gevoel 
gekregen dat óók ik werd 
geaccepteerd. 
Wat ik echt geweldig vind is 
dat de de familie banden in de 
Kamperpoort zeer belangrijk 
zijn. Regelmatig moest ik mijn 
hersenen ook goed zijn werk 

laten doen als ik uitleg kreeg 
wie van wie allemaal familie is. 
Soms makkelijk maar meestal 
toch nog best ingewikkeld. De 
Kamperpoort voelt voor mij 
toch wel als ik stukje “thuis” en 
“familie”. Daarom kan ik alleen 
maar zeggen: dank, dank, 
dank. Ik sluit een periode af in 
de Kampoort waar ik vele ja-
ren met ontzettend veel liefde 
en plezier heb gewerkt en 
dat komt met name door jullie 
allemaal voor het vertrouwen 
dat ik van jullie heb gekregen.
Natuurlijk heb ik ook met een 
grote groep collega’s gewerkt 
van Travers die werkzaam zijn 
in het wijkcentrum. Met hen 
heb ik ook alleen maar goede 
en prettige herinneringen. Ik 
vind het heel prettig hoe ik in 
het team ben opgenomen en 
met jullie mocht samenwer-
ken. Ik wens jullie heel 
veel succes met jullie verdere 
loopbaan en hoop dat jullie 
met veel enthousiasme mijn 
vervanger, Willy ten Brinke, 
verwelkomen. 
 

Natuurlijk blijft er in ieder 
geval voor velen, één bekend 
gezicht op de speelzaal en dat 
is Mieke van Oeveren. Samen 
met Mieke heb ik een onge-
looflijk fijne tijd gehad op de 
speelzaal. Ik heb veel steun 
van haar gehad. Wij konden 
goed samenwerken en ik heb 
heel veel van haar geleerd. 
Het is dan ook niet moeilijk 
voor mij om afstand te nemen 
van de speelzaal want er blijft 
een kanjer van een leidster op 
de lokatie. Ik zal onze samen-
werking wel gaan missen. We 
hebben veel plezier gehad sa-
men maar waren ook kritisch 
naar elkaar toe. Prettig voor 
iedereen dat zij op de speel-
zaal blijft zodat kinderen en 
ouders/ verzorgers zich altijd 
welkom zullen voelen. 

Dag allemaal, bedankt voor 
alle goede en fijne herinnerin-
gen die ik mee neem in mijn 
hart.

Angélique Klomp

Afscheid van juf Angélique

De nieuwe wijkwebsite www.
kamperpoorter.nl is online. 
Sinds kort kunt u dagelijks 
op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws uit de wijk. 

Vier keer per jaar verschijnt 
de wijkkrant Kamperpoorter. 
Om altijd op de hoogte te 
blijven van het laatste nieuws 
kunt u 24 uur per dag, 7 

dagen per week terecht op de 
website voor van het laatste 
nieuws. Uiteraard is het ook 
mogelijk om zelf nieuws en of 
ontwikkelingen te delen. 

Bezoek ook www.kamperpoorter.nl 



Cliënten van Nieuwe Haven en 
mensen uit de wijk kunnen volop 
buiten bewegen. De beweegtuin 
van Nieuwe Haven werd officieel 
geopend op 6 november door 
Jan Slagter van Omroep Max.  

Duco Bauwens, van het program-
ma ‘Nederland in beweging‘, 
verzorgde de warming-up. Op 28 
november kon heel Nederland bij 
Omroep Max meegenieten van dit 
prachtige samenwerkingsproject. 

Met dank aan
De beweegtuin is een initiatief van 
afstuderende zorgmedewerkers 
van de opleiding VIG/MMZ. Greetje 
Meilema,  Anita Spanninga, Aartine 
ten Brink, Marloes de Krijger, en 
Nathan Kayim volgen hun opleiding 
bij Deltion en werken bij IJssel-
heem. Als opdracht voor hun afstu-
deren bedachten ze de beweegtuin 
om te zorgen voor verbinding 
tussen jong en oud in de wijk. Voor 
hun prachtige plan was echter geen 

budget. De medewerkers trokken 
de stoute schoenen aan en namen 
contact op met de Stichting Max 
Maakt Mogelijk.  Deze zorgde voor 
een groot deel van de financiering 
en IJsselheem legde het overige 
deel bij. Zo kon de beweegtuin 
gerealiseerd worden. 

Jong en oud kan meedoen
De tuin is toegankelijk voor de hele 
wijk van jong tot oud. Ook voor 
mensen met een rollator of rolstoel. 
Het is een open tuin dus u kunt 
altijd een kijkje nemen. Er wordt 
een buurnetwerk opgezet met 
buurtsportcoaches, fysiotherapie en 
activiteitenbegeleiders van IJssel-
heem, een jongerenmedewerker en 
buurtmedewerkers.

Voor vragen kunt u contact opne-
men met Miny Westra (m.westra@
travers.nl). De studenten zijn nog 
volop bezig om beweeggroepen op 

te zetten. Buurtbewoners die willen 
meedenken of willen helpen zijn 
van harte welkom. Stuur een mailtje 
naar: beweegtuin@outlook.com.
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Op 24 november stond de jaar-
lijkse BHV-training op het pro-
gramma. Ditmaal in wijkcentrum 
Holtenbroek.  

Het was een dag vol grappen en 
grollen bij het verbinden van mede 
cursisten, maar iedereen was seri-
eus als dat nodig was. Een herha-
lingsdag om om te kunnen gaan 
met de scenario’s die je niet hoopt 
mee te maken. Als er wat gebeurt, 
zijn er toch mensen zijn die weten 

hoe te handelen. Met dank aan de 
leraren van BHV en Brandbevei-
liging lopen er toch acht BHV’ers 
rond in de kamperpoort. 

Behalve de werkers in het wijkcen-
trum zijn de volgende bewoners 
BHV’ers: Wendy Egbers, Koos 
Bos, Marten Ekkel, Miranda Bos, 
Jose ten Klooster, Omaira Eisinga, 
Marjan Haverhoek en Daisy van de 
Wetering.

Wijkagent Wim Kloek is net zoals 
alle andere politiemedewerkers 
in het land in een nieuw outfit 
gestoken. Wim is nu ruim ander-
half jaar wijkagent in de Kamper-
poort. 

Wekelijks is Wim op verschillende 
momenten in de wijk aanwezig. Het 
wekelijkse spreekuur is nog steeds 
iedere woensdag tussen 12:00 en 
13:00 uur in wijkcentrum Ons Eigen 
Huis. Per e-mail is Wim ook goed 

bereikbaar dus u kunt ook contact 
opnemen met Wim mail dan naar 
wim.kloek@politie.nl.

Wim werkt met plezier en tevreden-
heid in de wijk, op kleine incidenten 
na gaat het goed in de Kamper-
poort. Wim ervaart warmte bij de 
gesprekken en huisbezoeken die 
hij heeft met bewoners. Uiteraard 
hoopt Wim dat dit zo blijft. Heeft u 
de wijkagent nodig schroom dan 
niet en neem contact op met Wim.

Nieuwe outfit voor wijkagent Wim

Tijdens de Zwolse opvoedweek, 
eind oktober, vond er een work-
shop met een high tea plaats.

Terwijl de kinderen druk in de weer 
waren om een heerlijke high tea 
voor te bereiden, zaten de moeders 
gezellig om de tafel. Het thema 
was ‘Ik tel tot tien’, de stelling of 
het waar is dat een goede ouder 
nooit zijn of haar geduld verliest 
werd besproken. Gelukkig niet, 
vonden ze. Kinderen kunnen er ook 
van leren als ze merken wanneer 
de maat vol is. En een keer sorry 
zeggen als ouder kan ook een goed 
voorbeeld zijn. De een heeft meer 

last van ongeduld als de ander, 
maar we merkten wel dat als we 
duidelijk en consequent zijn naar 
de kinderen toe, ons dat veel stress 
bespaart. Veel ongeduld kunnen 
we voorkomen door afspraken te 
maken en in het voren te denken. 
Als we die verantwoordelijkheid bij 
onszelf houden weten de kinderen 
ook waar ze aan toe zijn en hoe-
ven we minder snel uit onze slof te 
schieten. 

Het was een hele gezellige middag, 
die feestelijk afgesloten werd met 
de heerlijke veelal gezonde hapjes 
die de kinderen hadden gemaakt. 

Workshop ‘Ik tel tot tien’ met high tea

De Thorbecke SG vmbo-pro is al 
een aantal jaren gehuisvest aan 
de Russenweg, achter de woon-
boulevard. Sinds de zomerva-
kantie heeft de bovenbouw van 
het praktijkonderwijs de oude 
brandweerkazerne aan de Harm 
Smeengekade betrokken.  

Het vmbo en praktijkonderwijs 
zijn allebei behoorlijk gegroeid de 
laatste schooljaren en voor beide 
scholen was het gebouw te klein 
geworden. Vandaar de huisvesting 
in de kazerne. De slaapvertrekken 
en ruimtes van de brandweer  zijn 
omgetoverd tot vijf klaslokalen en 

bijbehorende ruimtes, zodat de 110 
bovenbouwleerlingen een passend 
onderwijsprogramma geboden kan 
worden.

Onze leerlingen zitten in leerjaar 3, 
4 of 5 en een groot gedeelte van 
het onderwijsprogramma bestaat 
uit een stage; leren door te doen in 
de praktijk. Per dag zijn er rond de 
zestig leerlingen aanwezig in de ka-
zerne, de overige leerlingen lopen 
dan stage in Zwolle of omliggende 
gemeentes.

Op woensdag 20 augustus zijn we 
begonnen met de lessen.  Inmid-

dels zijn we drie maanden verder 
en helemaal gewend hier. We 
zijn blij met deze unieke plek. De 
kazerne staat midden in de Zwolse 
samenleving en dat biedt onze 
school prachtige kansen om hierin 
te participeren. 

In samenwerking met verzorgings-
tehuis de Nieuwe Haven gaan 
er op drie momenten in de week 
ongeveer tien leerlingen naar het 
verzorgingstehuis om te helpen bij 
verschillende activiteiten.  Dit is niet 
alleen leerzaam en leuk voor onze 
leerlingen, maar ook de bewoners 
vinden het gezellig om regelmatig 

extra aanspraak te hebben. De 
beweegtuin bij de Nieuwe Haven 
is gereed en klaar voor gebruik, 
als school zullen we waar mogelijk 
ondersteunen. 

Het eerste contact met het wijkcen-
trum Ons Eigen Huis is gelegd.  
Mocht u benieuwd zijn naar de 
school in de kazerne, dan bent u 
van harte welkom.  De collega’s of 
leerlingen laten u het graag eens 
zien. De koffie staat klaar!

Met vriendelijke groet,
Mathieu van Tienhoven, Teamleider 
Thorbecke SG vmbo-pro

Thorbecke Scholengemeenschap vmbo-praktijkonderwijs in de wijk 

Jaarlijkse BHV-training

Feestelijke opening Beweegtuin Nieuwe Haven
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Honden- en kattenpoep

Het wordt steeds erger met de 
honden- en kattenpoep in de Vogel-

buurt. De grasvlaktes met bomen 
en looppaden worden gebruikt als 

schijtplaats, overal ligt schijt, vooral 
bij de container en sommigen laten 

bij het voorbijlopen gewoon hun 
hond op je voorruit plassen of voor 
je voordeur schijten! Erg smerig. 

Kunnen de gemeente en Deltawo-
nen hier iets aan doen? Desnoods 
de grasvlaktes omranden met hoge 
betonblokken of hoge struiken en 
handhaven dat de grasvlaktes en 
looppaden niet als schijtplaats zijn 
bedoeld!! En graag regelmatig de 
schijtplekken schoonspuiten, want 

het is geen gezicht meer zo. 

Alvast bedankt!

Tonnie Meijberg

Hey slaolippe an de deur van de 
Kippe. Tijdens het stadsfestival  is 
het idee geboren om een straat of 
plein te vernoemen naar Tonnie 

Meijberg. Zij was een begrip in de 
Kamperpoort, en inmiddels een 

boegbeeld voor het sociale karakter 
van de wijk. Inmiddels is het ver-

zoek richting gemeente de deur uit, 
en beginnen we al stiekem te kijken 
welk pleintje of iets dergelijks zou 

kunnen komen.Wat voor materialen 
gaan we gebruiken? Kortom een 
mooi initiatief, buurtproat wacht af 
wat hiermee gaat gebeuren……

Dit zijn ingezonden bijdrages van 
een bewoner. Ook uw mening 

geven over zaken die in de wijk 
spelen? Mail: redactie@kamper-

poort.nl.

Op 1 januari verandert er veel: de 
gemeente Zwolle wordt verant-
woordelijk voor de zorg in de 
stad. Participatie is daarbij een 
belangrijk begrip: iedereen moet 
zijn steentje bijdragen. Dat is niet 
nieuw. Er zijn talloze inwoners, 
vrijwilligersorganisaties, scho-
len, buurthuizen, sportvereni-
gingen en organisaties die zich 
inzetten voor anderen. 
Iedereen doet mee. U ook?

Zwolle wil die inzet zichtbaar ma-
ken met verhalen, foto’s en video’s. 
Zet u zich in voor anderen zodat zij 
mee kunnen blijven doen? Als 

vrijwilliger, mantelzorger, vriend, 
beroepskracht of buurtbewoner? 
Kunt u weer meedoen doordat u 
ondersteund wordt door inzet van 
anderen? Heeft uw meegewerkt 
aan een nieuw initiatief om de 
kracht van Zwollenaren voor het 
voetlicht te brengen? Deel uw 
verhaal! Mail naar: sociaaldomein@
zwolle.nl. Of like de Facebook-
pagina: iedereendoetmeezwolle en 
doe uw verhaal. 

Website: 
www.zwolle.nl/iedereendoetmee
Twitter: @IedereenDoetMee
YouTube:Iedereendoetmeezwolle

Buurtproat

Vanaf 1 januari 2015 krijgt de 
gemeente er nieuwe taken bij om 
inwoners te ondersteunen. Voor 
deze zorgtaken zijn nu nog het 
rijk en de provincie verantwoor-
delijkheid. “De gemeente staat 
dichter bij inwoners dan een 
overheid op afstand. We weten 
daardoor ook beter wat er leeft 
in Zwolle en welke ondersteu-
ning inwoners nodig hebben. Het 
voordeel van deze verandering 
is ook dat we nu de hulp dichtbij 
mensen kunnen regelen”, legt  
wethouder Nelleke Vedelaar uit.

Sociaal wijkteam
De gemeente gaat de ondersteu-
ning regelen via Sociale wijkteams. 
De mensen die in het Sociaal 
wijkteam werken, werken nu ook 
al in de zorg. Inwoners kunnen 
voor alle ondersteuningsvragen bij 
het wijkteam terecht. Bijvoorbeeld 
over werk en inkomen, schulden, 
opvoed- en opgroeivragen, dagbe-
steding, hulp in huis of bijvoorbeeld 
voor begeleiding om je leven op 
orde te krijgen. 

Wethouder Vedelaar: “Kleine 
vragen kunnen grote problemen 
worden als je er te lang mee blijft 
tobben. Vanaf 1 januari 2015 kunt 
u terecht bij het Sociaal wijkteam in 
de buurt. Aarzel niet want één ge-
sprek, een goed advies, een cursus 
of lichte hulp kan al helpen en erger 
voorkomen.”

Gezamenlijk aanpakken
Stel je hebt een lichamelijke beper-
king en je hebt ook nog schulden 
hebt. Nu gebeurt het dat je met ver-
schillende instanties en personen te 
maken hebt: een om je te helpen bij 
het zelfstandig wonen, een ander 
om de schulden aan te pakken. 
Vaak kennen de hulpverleners 
elkaar niet. Dat wil de gemeente 
voorkomen. “Alle ondersteunings-
vragen worden door één persoon of 
gezamenlijk opgepakt. U krijgt een 
gesprek met een medewerker van 
het Sociaal wijkteam om te bekijken 
welke hulp er nodig is. Deze mede-
werker begeleidt u bij alle hulpvra-
gen en als het nodig is, haalt deze 
persoon er specialistische hulp bij,” 
aldus de wethouder.

Eigen regie
De wethouder benadrukt dat er 
niets gebeurt zonder dat de cliënt 
hierbij betrokken wordt. “Regie over 
je eigen leven en dus ook zelf je 
problemen aanpakken, eventueel 
met hulp van mensen uit je omge-
ving vinden we belangrijk. We wil-
len niet betuttelen en bepalen wat 
goed voor iemand is. Maar dat be-
tekent ook dat we iemand aanspre-
ken op zijn eigen verantwoordelijk-
heid: wat kan je zelf of met hulp van 
anderen. Maar als het gaat om zorg 
aan je lijf, dat is echt niet iets wat 
we van vrienden of familie verwach-
ten. Ik vind dat de waardigheid 
in de zorg en ondersteuning van 

mensen voorop moet staan. Dat 
betekent ook dat wat je zelf kan of 
met  hulp van je omgeving niet door 
anderen wordt overgenomen. En 
als er professionele ondersteuning 
nodig is, dan regelen we dat.”

Maatwerk 
Welke hulp iemand krijgt is af-
hankelijk van de persoon. Nelleke 
Vedelaar: “We gaan uit van de per-
soon en de persoonlijke omstandig-
heden en zoeken daar de passende 
hulp bij. De ondersteuning kan dus 
voor iedereen anders zijn.”
Wat verandert er voor inwoners 
die nu al hulp krijgen? Op deze 
vraag kan de wethouder niet één 
antwoord geven: “Er verandert wel 
het een en ander in de zorg en 
iedereen wil natuurlijk weten wat 
dat voor hem of haar betekent. 
Maar ook hier geldt: dat verschilt 
per persoon, ook omdat niet alle 
zorg overgedragen wordt aan de 
gemeente.” 
Het kan zijn dat iemand hulp krijgt 
die valt onder de Wet langdurige 
zorg (WLZ), of hulp die betaald 
wordt door de ziektekostenverzeke-
ring zoals voor de thuisverpleging 
en daarnaast hulp krijgt waarvoor 
de gemeente verantwoordelijk is. 
“Niet alles wordt dus gemakkelijker. 
Mijn advies is om uw vragen voor te 
leggen aan uw huidige begeleider. 
Lukt dat niet dan kunt u ook voor 
deze vragen vanaf 1 januari 2015 
bij het Sociaal wijkteam terecht.”

Meer informatie?
Voor informatie over het Sociaal 
wijkteam Zwolle kunt u vanaf 1 
januari 2015 terecht op www.soci-
aalwijkteamzwolle.nl. Tot 1 januari 
2015 is meer informatie te vinden 
op www.zwolle.nl/sociaaldomein 
en vindt u een overzicht met veel 
gestelde vragen. 

Voor informatie over alle verande-
ringen in de zorg en de zorg die 
straks niet onder de gemeente valt, 
kunt u terecht op www.hoeveran-
dertmijnzorg.nl.

Wilt u telefonisch contact met het 
Sociaal wijkteam? Dan kunt u vanaf 
1 januari 2015 bellen met  het tele-
foonnummer 14038.  

Wat kun jezelf en wat heb je nodig?

Campagne ‘Iedereen doet mee’ 

Heeft u hulp nodig bij het huis-
houden?  Bent u mantelzorger en 
wordt de situatie u teveel? Wilt u 
iets vragen over werk en inko-
men? Maakt u zich zorgen om 
de opvoeding van uw kinderen? 
Zoekt u naar mogelijkheden voor 
dagbesteding?

Voor dit soort vragen is er straks 
een Sociaal Wijkteam bij u in 
de buurt. Het Sociaal Wijkteam 

bestaat uit zo’n 10 professionals. 
Ze werken in de wijk en ze zijn dus 
gemakkelijk te bereiken. 

Voorkomen van problemen
De medewerkers van de sociale 
wijkteams bieden zelf lichte on-
dersteuning. Ze voeren gesprek-
ken met u, ze denken met u mee 
over zaken als opvoeding, werk, 
gezondheid of eenzaamheid.  Ze 
verwijzen door wanneer dat nodig 

is. Voorkomen van problemen heeft 
de voorkeur. Daarom wordt vanaf 
het begin met u meegedacht over 
uw hele leefsituatie. Het Sociaal 
Wijkteam bedenkt samen met u de 
oplossing voor het probleem.

Hoe kan ik het Sociaal Wijkteam 
bereiken?
U kunt tijdens kantooruren terecht 
bij het Sociaal Wijkteam. Het kan 
ook zijn dat uw huisarts u doorver-

wijst. U kunt bellen met 14 038, het 
nummer van de Gemeente Zwolle. 
De telefoniste verbindt u door met 
een medewerker van het Sociaal 
Wijkteam. Ook via e-mailadres 
socialewijkteams@zwolle.nl  kunt u 
uw vragen stellen. 

Blijf op de hoogte
Alle informatie over het Sociaal 
Wijkteam vindt u op www.zwolle.nl/
sociaaldomein.

Zwolle krijgt Sociale Wijkteams
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Bewonersbedrijf Kamperpoort stap dichterbij ‘Doen voor de wijk’ 

Weet u dat het mogelijk is om 
taalles te volgen in de wijk? Cai 
Xia Tung is hiervoor een opgelei-
de taalvrijwilliger, Cai Xia woont 
zelf ook in de Kamperpoort.

Opgeleide coaches helpen mensen 
die moeite hebben met de Neder-
landse taal: mensen die Neder-
lands als moedertaal spreken, maar 
ook mensen die thuis een andere 
taal gebruiken. Cai Xia spreekt 
Chinees, dat wil en kan ze goed ge-
bruiken bij haar werk als taalcoach. 
Een paar maanden geleden is zij 
in het buurthuis in de Kamperpoort 
begonnen met lesgeven aan een 
paar Chinese deelnemers. Ze oefe-
nen bijvoorbeeld hoe je gesprekken 
kunt voeren in de winkel of bij de 
dokter. Ook oefenen ze met lezen 

en schrijven in situaties die je als 
volwassene tegenkomt, zoals het 
lezen een bijsluiter van de medicij-
nen of een brief van de gemeente. 
De deelnemers oefenen met het 
invullen van formulieren of het 
schrijven van een sollicitatiebrief.
Het zijn heel gezellige bijeenkom-
sten en de groep werd steeds 
groter. Nu zijn er al 6/7 deelnemers. 
Gelukkig wilde Diana Kippers graag 
meewerken. 

Als je ook beter wil leren lezen, 
schrijven en spreken, kun je je op-
geven bij het Taalpunt in de biblio-
theek aan de Diezerstraat. Spreek-
uur op dinsdag van 10.00-12.00 
uur en donderdag van 18.30-20.30 
uur. Je kunt ook bellen naar Anneke 
Jansen: 06-24907723.

Hoe vaak nemen mensen het 
zich voor? Ik wil gezonder leven 
en fitter worden. Laat het niet bij 
een voornemen, maar doe het 
gewoon. Wilt u fit van lichaam en 
scherp van geest blijven en bent 
u 55 jaar of ouder? Ga dan op 
seniorenfitness. In de buurt en 
onder professionele begeleiding. 
En nog gezellig ook.
 
Op dinsdagmiddag van 15.30-16.30 
uur kunt u trainen in de speciale 
sportzaal van de Nieuwe Haven. 
Hier staat goede apparatuur afge-
stemd op senioren.  Een gespeciali-
seerde fysiotherapeut maakt samen 
met u een persoonlijk trainings-
schema, afgestemd op uw wensen 
en mogelijkheden.

Bovenal is het een gezellige 
ontmoeting met anderen. In het 
restaurant van Nieuwe Haven kunt 
u napraten en een kopje koffie drin-
ken of een maaltijd gebruiken.
De kosten van deelname zijn 30,90 
per maand voor één keer per week 
sporten. Twee keer per week spor-
ten kost  €43,75 per maand.
Het eerste halfjaar van 2015 krijgen 
wijkbewoners een korting van 5 
euro per maand! 

Bij de receptie van Nieuwe Haven 
kunt u een folder ophalen. Ook kunt 
u bellen voor een afspraak (038) 
426 3700 om eens een kijkje te 
nemen of voor een intake-gesprek 
met de begeleidende fysiothera-
peut. 

 

Dinsdagochtend 11 november 
stond er een spelletjesochtend 
op de agenda in wijkcentrum Ons 
Eigen Huis. Sjoelbakken, back-
gammon en kaarten. Hiermee 
hebben een ongeveer vijftien 
asielzoekers die in de IJsselhal-
len verbleven,  zich vermaakt 
tijdens een spellenochtend in 
wijkcentrum Ons Eigen Huis.  

De ochtend was georganiseerd 
door wijkbewoners Marleen Kramer 
en Rob van Elburg en oud-Kam-
perpoorter Kim Klunder. Zij hebben 
spellen ingezameld om de ochtend 
mogelijk te maken. De typische 
Nederlandse sjoelbakken werd 
meteen door één van de mannen 
herkend en hoevende geen verder 
introductie. Hierna volgende gelijk 
een wedstrijd tussen de mannen. 
Naast spelletjes was er ook tijd 
voor bakje koffie en gesprekje.  

De mannen vertelde indrukwek-
kende verhalen volgens Marleen 
Kramer: “Ik sprak een man die een 
gezin en een succesvol bedrijf had 
in Aleppo, maar op een nacht is hij 
gewond geraakt bij een bombar-
dement en moest vluchten. Hierbij 

moest hij zijn hoog zwangere vrouw 
en kinderen achterlaten. Het laatste 
dat hij heeft gehoord  is dat zieken-
huis waarin zijn vrouw is bevallen 
gebombardeerd is.” Gelukkig waren 
er ook leukere verhalen over Syri-
sche zangers en liet een man vol 
trots foto’s van schilderijen zien die 
hij had gemaakt.

De spelletjesochtend is goed ver-
lopen, de mannen vonden het fijn 
even uit de IJsselhallen te zijn en 
blij te zijn met dit initiatief.

De IJsselhallen waren de afgelo-
pen maanden ingericht als tijdelijke 
opvang voor 400 vluchtelingen. 
Inmiddels zijn alle vluchtelingen 
vertrokken naar andere opvang 
locaties in het land. Sinds begin 
december was de uitverhuizing be-
gonnen en ruim voor de feestdagen 
zijn de IJsselhallen weer beschik-
baar voor evenementen. Al met al 
is het verblijf van de vluchtelingen 
in de IJsselhallen zonder incidenten 
verlopen.

Na onze presentatie tijdens 
de herstructureringsavond bij 
Wehkamp, en bezoek van onze 
burgemeester en wijkwethouder, 
zijn we als kopgroep weer verder 
gegaan met de ontwikkeling 
van het bewonersbedrijf 
Kamperpoort.

Op dit moment zijn we samen met 
de oude Raad van Toezicht aan het 
kijken hoe en wanneer de Stichting 
Raad van Toezicht omgezet 
gaat worden naar de Stichting 
Bewonersbedrijf Kamperpoort. 
De verwachting is, dat dit in 
januari gerealiseerd zal worden. 
Daarmee zijn wij het eerste officiële 
bewonersbedrijf in Zwolle. 
Ook gaan we in januari het 
ondernemersplan afmaken. 
Wat worden onze belangrijkste 
activiteiten? In welke behoefte 

voorzien wij? Wie zijn onze 
klanten en hoe bereiken we die? 
Wat hebben we nodig? Wie zijn 
onze partners? Wat zijn de kosten 
en de opbrengsten? Als wij het 
ondernemersplan af hebben, dan 
weten wij precies wat we gaan 
doen. Het ondernemersplan 
presenteren wij in het voorjaar 
tijdens de Kamperpoort Conferentie 
aan de bedrijven, de gemeente en 
de organisaties. Met als doel: hoe 
kunnen de bedrijven, de gemeente 
en de organisaties met ons 
samenwerken, om goede ideeën 
voor de wijk uit te voeren.
Dat is de kern van ons bedrijf; 
het uitvoeren van goede ideeën 
voor onze wijk. Mail ons: 
BBKamperpoort@gmail.com.

Kopgroep
Bewonersbedrijf Kamperpoort

Taalles in de Kamperpoort

Ga op seniorenfitness en word fitter!

In de Nieuwe Haven is er een 
weekprogramma voor senioren. 
Hierbij zijn mensen uit de wijk 
van harte welkom. Aanmelden bij 
de receptie van Nieuwe Haven.

Maandag 14.30 uur spelclub
Dinsdag 11.00 uur koersbal
Woensdag 10.00 uur creatieve 
activiteiten 
Woensdag 14.30 uur jeu de boules
Donderdag 10.00 uur bibliotheek
Donderdag 14.30 uur klaverjassen
Vrijdag 11.00 uur koersbal
Zaterdag 10.30 uur bingo

Decemberactiviteiten
In het restaurant van de Nieuwe 
Haven zijn er in december allerlei 

gezellige en feestelijke activiteiten 
voor ouderen, ook uit de wijk. Wel 
even aanmelden bij de receptie!

Het programma:  
Zaterdag 20 december 10.30 uur 
kerstbingo
Maandag 22 december 14.30 uur 
kerstviering
Dinsdag 23 december 14.30 uur 
kerstbakjes maken
Woensdag 24 december 19.00 uur 
kerstnachtdienst
Zaterdag 27 december 15.00 uur 
optreden Harm Wolters
Woensdag 31 december vanaf 
20.30 uur viering oudejaarsavond
Maandag 5 januari 10.00 uur 
nieuwjaarsreceptie

Activiteiten voor ouderen

Spelletjesochtend in het wijkcentrum 

Vluchtelingen 
vertrokken



De Kamperpoort heeft een mooie 
overwinning geboekt op bezoek 
bij Academy Soccer tijdens de 
PEC Zwolle Streetleague. Het 
werd liefst 16-2 voor de formatie 
uit de Kamperpoort. 

Het veld lag er keurig en schoon 
bij, er waren veel supporters van de 
Kamperpoort aan onze kant, dus 

we moesten vlammen om een goed 
resultaat te boeken.Tijdens de wed-
strijd was er een gezonde strijdlust 
tussen beide teams. Wij als team 
hebben overzichtelijk gespeeld en 
de aanvallen waren mooi en ver-
zorgd. Dat ging gepaard met een 
aantal mooie doelpunten. Zo vloog 
er een bal in de kruising en werden 
doelpunten zelfs gemaakt met 

hakjes. Voor ons kon de wedstrijd 
niet lang genoeg duren. 

Uiteindelijk werd de wedstrijd met 
2-16 gewonnen. Wij hopen als 
team dit resultaat voort te kunnen

Bij elke wedstrijd van PEC Zwolle 
Street League zijn er scheids-
rechters. Afgelopen seizoen en 
dit seizoen werken we hierin 
samen met CSV’28. Gezamen-
lijk hebben we gewerkt met een 
buddy systeem. 

Een oudere scheidsrechter die een 
jongere scheidsrechter begeleidt en 
ondersteunt. Naast deze scheids-
rechters is er bij elke wedstrijd een 
wedstrijdbegeleider aanwezig. Dit 
is een jongerenwerker van Travers-
Welzijn. Hij of zij ontvangt de 

zetten in de volgende wedstrijden. 
Op 19 december spelen wij vanaf 
19.00 uur in het IJsseldelta stadion 
van PEC Zwolle onze volgende 
wedstrijden. De spelers worden om 
18.30 uur verwacht.  

scheidsrechters en de teams. Daar-
naast heeft de wedstrijdbegeleider 
in scoreformulier waarop de teams 
ook op hun fair play gedrag worden 
beoordeeld.

Door een uitbreiding van het 
aantal teams willen wij graag meer 
scheidsrechters aan PEC Zwolle 
Street League verbinden. Omdat 
het een breed maatschappelijk-
sport evenement is voor de gehele 
stad(wijken) doen wij ook een be-
roep op scheidsrechters uit andere 
wijken/voetbalverenigingen.
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Partners wijkkrant de Kamperpoorter

Mooie winst voor Kamperpoort tijdens PEC Zwolle Streetleague

Met dank aan deze (maatschappelijke) partners wordt de wijkkrant Kamperpoorter mogelijk gemaakt. Wilt u ook partner 
en/of sponsor worden? Stuur dan een email naar de redactie: redactie@kampoort.nl en de redactie neemt contact met u op.

Begin december is in opdracht 
van gemeente Zwolle in de Meeu-
wenlaan een verkeersdrempel 
aangelegd. Dit was onder andere 
een grote wens van omwonen-
den.

De drempel is aangelegd bij de 
kruising met de Katerdijk en heeft 
als doel de snelheid van het 
verkeer dat vanaf de Katerdijk de 
Meeuwenlaan inrijdt te verminde-
ren. 

Vooral tijdens de ochtendspits 
bleek autoverkeer op hoge snelheid 
de Meeuwenlaan in te rijden. Door 
de hoge snelheid reed het inrijden-
de verkeer over de andere rijbaan. 

Dit leverde vooral voor fietsers die 
voorsorteerden om vanaf de Meeu-
wenlaan linksaf de Katerdijk over te 
steken, gevaarlijke situaties op. Met 
de komst van de nieuwe verkeers-
drempel hopen we op veiligere 
verkeersituatie. 

Nieuwe verkeersdrempel 
geplaatst in de Meeuwenlaan

Word scheidsrechter bij de PEC Zwolle 
Street League
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Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel 
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.15 uur Johanna’s buurtrestaurant

Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.15 uur Johanna’s buurtrestaurant

Woensdag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
16.30 - 18.15 uur Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag 
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel  
08.30 - 11.00 uur  Koffiebingo voor volwassenen
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
11.30 - 13.00 uur Johanna’s buurtrestaurant

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur  Sport & spelactiviteiten Elbertplein 
   (o.l.v. Ingrid en stagiares)

Woensdag 
11.30 - 13.00 uur 2e woensdag v.d. maand patatdag
13.30 - 15.00 uur Aansluitend kinderbingo
13.30 - 15.00 uur Allesclub 4 t/m 12 jaar
15.00 - 16.30 uur  Inloop jongeren 10+
18:00 - 19.00 uur Meidenclub 6 t/m 9 jaar
19.00 - 20.30 uur  Meidenclub 10+

Voor meer info: jeugdwerk Kamperpoort
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120 

Jongeren
  
Woensdag 
15.00-16.30 uur  Inloopmiddag 10+
   
18.30-20.00 uur  Meidenclub 9+
   Kosten: 1 euro
   (o.l.v. Ingrid en stagiaires)

Vrijdag 
20.00-22.00 uur  SOOS (10+), tweewekelijks  
   (o.l.v. Ingrid & stagiaires)

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120

Facebook:  Jongerenwerk KP 
  STRIK KP

Datum   Actviteit Doelgroep Tijd  Locatie

Dinsdag*   Sportcontainer alle leeftijden 15:30 - 16:30  Elbertschoolplein 
Woensdag*   Allesclub  4 t/m 12 jaar 13:30 - 15:00 WC Ons Eigen Huis
Woensdag*   Meidenclub 6 t/m 9 jaar 18:00 - 19:00 WC Ons Eigen Huis
Woensdag*   Meidenclub 10 +  19:00 - 20:30  WC Ons Eigen Huis
Donderdag*  Streetdance 6 t/m 9 jaar 15:45 - 16:30 WC Ons Eigen Huis
   Streetdance  10 t/m 13 jaar 16:30 - 17:15 WC Ons Eigen Huis
Vrijdagavond**  Soos   11+  20:00 - 24:00 WC Ons Eigen Huis

Programma vanaf 19 december

19 december   PEC Zwolle Streetleague   19:00***   IJsseldelta stadion 
29/30 december Zaalvoetbaltoernooi      WRZV hallen
2 januari  Kinderdisco    18:00 – 19:30  WC Ons Eigen Huis
2 januari  Soos 11+ (nieuwjaarsinstuif)  20:00 – 23:30 WC Ons Eigen Huis

In deze periode gaat de meidenclub, allesclub, sportcontainer en de dans niet door!

* Wekelijks, behalve in de schoolvakanties
** Planning via Facebook
*** 18:30 uur aanwezig

Overzicht activiteiten winter 2014
Jeugd- en jongerenwerk Kamperpoort

Op maandag 29 en dinsdag 
30 december 2014 organi-
seren zaalvoetbalvereniging 
WRZV en SportService 
Zwolle voor de tweede keer 
het Zwols Jeugdkampioen-
schap zaalvoetbal voor 
jongeren van tien tot en met 
zestien jaar. Na de suc-
cesvolle pilot, met ruim 200 
deelnemers, gaan jongeren 
uit Zwolle en nabije omge-
ving wederom twee dagen 
de strijd met elkaar in de 
WRZV-hallen.

Het initiatief voor het Zwols 
Jeugdkampioenschap zaal-
voetbal komt van WRZV. De 
zaalvoetbalvereniging wil jon-

geren in de vakantieperiode 
een leuke vrijetijdsbesteding 
bieden. “Wij willen er een jaar-
lijks terugkerend evenement 
van maken. Doordat wij in de 
WRZV-accommodatie over 
twee sportzalen beschikken 
hebben we de mogelijkheid 
om 64 teams deel te laten ne-
men”, aldus WRZV-voorzitter 
Freddy Eikelboom. 

Tijdens het toernooi gaan 
jongens en meisjes in drie 
leeftijdscategorieën, 10-12, 
13-14 en 15-16 jaar, de strijd 
met elkaar aan. Een team 
bestaat uit 7 of 8 spelers en 
kan op verschillende manie-
ren samengesteld zijn: vanuit 

de buurt/wijk, de school of de 
sportvereniging. Iedereen, die 
het leuk vindt om in de vakan-
tie te komen zaalvoetballen, 
kan zich inschrijven voor het 
toernooi. 

Aanmelden
Wil jij ook meedoen? Stel snel 
een team samen en haal een 
inschrijfformulier op bij de 
WRZV-hallen of stuur een mail 
naar k.tip@sportservicezwolle.
nl om het inschrijfformulier di-
gitaal te ontvangen. De kosten 
zijn € 16,- per team.

Voor meer info of vragen loop 
even het wijkcentrum binnen 
en vraag naar Ingrid of Timco. 

Woensdagmiddag 3 decem-
ber bezochten Sinterklaas 
en zijn zwarte pieten geluk-
kig ook weer de Kamper-
poort. 

Spannend was het wel, want 
de pieten waren ruim op tijd 
aanwezig, maar de Sint niet. 
De Sint was namelijk in slaap 
gevallen omdat hij zo moe en 
druk was van de afgelopen 
periode. Na een telefoontje 
van één van de pieten kwam 
hij alsnog.
Ruim dertig kinderen wa-

ren aanwezig om een mooi 
cadeautje van de sinterklaas 
persoonlijk in ontvangst te 
nemen. Het is en blijft verras-

send dat de Sint en zijn pieten 
zoveel van de kinderen weet. 
Nu maar hopen dat de Sint 
volgend jaar weer is uitgerust.

Zwols Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal 

Eindelijk, het stond weer 
eens op het programma. De 
Hollandse Avond van onze 
wijk werd na een jaartje van 
afwezigheid toch weer geor-
ganiseerd.

Vooraf natuurlijk heel veel 
werk om alles voor te berei-
den, kaartverkoop, promotie, 
zaal klaarzetten, drank inko-
pen etc. Iets waar je als be-
zoeker soms niet helemaal bij 
stilstaat als je alleen de avond 

komt bezoeken. Als zangers 
waren voor die avond onze 
bekende wijkzanger Raymond 
Smit, en een collega Jordy 
van Vilsteren opgetrommeld. 
Altijd een duo die staat voor 
gegarandeerde gezellig-
heid. De avond zelf was een 
heerlijke sfeer, er werd lekker 
bijgepraat onder het genot van 
een hapje en een drankje. Na 
het nuttigen van de nodige 
drankjes gingen vele dames 
de dansvloer op om enthousi-

ast mee te dansen op de klan-
ken van de hollandse muziek.
Achter de bar werd druk 
gewerkt om de drankjes en 
hapjes aan te leveren. Aan 
de deur zat ´onze´ Johanna, 
om een oogje in het zeil te 
houden. Kortom wederom een 
geslaagde hollandse avond, 
en het wachten is alweer  op 
de editie van 2015. Aan een 
iedereen nog een bedankje 
die heeft meegeholpen aan 
deze avond!

Feestelijke Hollandse avond

Sinterklaas in de Kamperpoort



Evenementenprogramma 
t/m maart 2015

19 december  Slam FM on Tour XL
Grootse party voor alle leeftijden met een spectacu-
laire licht- en geluidshow en nog véél meer.

20 december  Megawatt Festival
In een compleet omgetoverde locatie zie je vette 
licht- en lasershows.

27 december  Q Music - The Party

11 januari  Snuffelmarkt

17 januari  het 4e Musketier Event

21 & 22 januari  Biobeurs 2015

23 januari  Trekker Live
Met Sport en supersportklassen.

24 januari  Salland Olie Indoor
   Tractor Pulling

31 jan & 1 feb  K3 show
 
7 en 8 februari  Carp Zwolle
De grootste karperbeurs van Europa 

12 t/m 15 februari Handwerkbeurs
Alles op het gebied van handwerk en textieltechnie-
ken

15 februari  Snuffelmarkt

21 februari  Zwolse Vogelmarkt

6 t/m 8 maart  Lente Tuin en Woonbeurs
Alles op het gebied van bloemen en decoratie.

 
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de 

laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.
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Op maandag 29 december en op oudejaarsdag 30 december zorgt STRIK weer voor 
overheerlijke oliebollen. Ook dit jaar kunt u kiezen uit ons overheerlijke assortiment:

- Oliebollen met krenten & rozijnen   - Oliebollen naturel
- Appelflappen     - Appel bignets

Wilt u bestellen? Vul onderstaande strook duidelijk in met uw gegevens en de gewenste 
bestelling. Geef ook duidelijk aan wanneer (29 of 30 december) u de bestelling wilt ontvangen. 

     Per stuk Per vijf stuks Per tien stuks
Oliebol met krenten & rozijnen   € 0,50  € 2,50  € 5,00
Oliebol naturel     € 0,50  € 2,50  € 5,00
Appelflap    € 0,80  € 4,00  € 7,50
Appelbignets     € 0,80  € 4,00  € 7,50

Bij bestelling van tien oliebollen krijgt u de elfde gratis
Gemengd bestellen van oliebollen is natuurlijk ook mogelijk.

Naam   ………………………………………………………………..
Adres   ………………………………………………………………..
Telefoonnummer ………………………………………………………………..

Oliebollen met krenten & rozijnen  ……X    €
Oliebollen naturel    ……X   €
Appelflappen     ……X   €
Appel bignets     ……X   €

        Totaal    €

O 29 December (aankruizen wat van toepassing is)
O 30 December (aankruizen wat van toepassing is)

***************************************************************************

Telefonisch bereikbaar op 29 & 30 december 0384213120
Wijkcentrum ons Eigenhuis Mussenhage 2
Brieven mogen ook in de brievenbus.
Bezorgen binnen de Kamperpoort is mogelijk                                 

Oliebollenverkoop

"

De redactie van De 
Kamperpoorter wenst u 
fijne feestdagen en een 

voorspoedig 2015!

Het thema van Halloween 2014 was Freaky Holidays. Na deze Halloween zullen feestdagen 
nooit meer hetzelfde zijn. Dat was althans de insteek en dat hebben de bezoekers geweten 
ook. 

Maar liefst ruim 130 bezoekers heeft STRIK de stuipen op het lijf kunnen jagen. Met dank aan de 
vele vrijwilligers, want zonder hun kunnen wij zo’n evenement natuurlijk helemaal niet bolwerken. 
Er waren verschillende clowns die het thema verjaardag uitbeelden en in het wijkcentrum Ons Ei-
gen Huis was er een heus kerstdiner geserveerd. Valentijn en Sinterklaas met zijn pieten zorgden 
voor heel wat commotie onderweg, om over de paashaas nog maar te zwijgen. 

In heb bijzonder bedanken wij Martin Hultink die onze freaky kerstboom heeft gemaakt en  de 
IJsselhallen voor het lenen van de schermen, om weer een prachtig doolhof te kunnen reali-
seren. De motorzagen kwamen met flinke korting van Boels, die ook Halloween graag wilden 
steunen. Met dit succes in ons achterhoofd kijken we stiekem alweer aan Halloween 2015.  Wilt 
u zich aanmelden al vrijwilliger? Stuur dan een berichtje via Facebook of stuur een e-mail naar 
strik.kamperpoort@live.nl.

Halloween: Freaky Holidays 


