Wijkkrant Kamperpoort
Jaargang 21
Uitgave: december 2015

Katwolderplein
volop in beweging
Het Katwolderplein is volop in
beweging en het nieuws volgt zich
razensnel op. Wat wordt nou de
nieuwe supermarkt die zich er gaat
vestigen en is Pathé nog gevoelig
voor de online petitie die is gestart
om als nog een IMAX-filmzaal te
realiseren. Ondertussen gaat de
bouw gewoon door.
Update werkzaamheden
Op 26 november hebben de opdrachtgevers van de bouwdelen bioscoop,
parkeergarage en eengezinswoningen
het officiële startschot gegeven voor
de bouw. Na een aantal speeches van
de opdrachtgevers in Brasserie de
Hofvlietvilla, van onder andere wethouder Ed Anker van de Gemeente
Zwolle, hebben de opdrachtgevers
een letterlijke startschot afgevuurd op
de bouwplaats. De realisatie van het
Katwolderplein is officieel van start!
De bioscoop en de parkeergarage zijn
al volop in uitvoering. De start van de
eengezinswoningen start pas in mei/
juni 2015 wanneer de begane grondvloer van de parkeergarage gestort
is. Bij de bioscoop zijn de funderingspalen aangebracht en wordt nu de
betonnen fundering gerealiseerd.

De fundering bestaat uit betonnen
funderingsstroken die in het werk
gestort worden. Als het weer mee
(blijft) zitten dan is de fundering van de
bioscoop voor de kerst 2015 gereed.
De activiteiten van de parkeergarage
waren veelal onder de grond. Nadat
de damwanden waren ingebracht is
de grond geïnjecteerd met een gel
(waterglas). Deze gel is waterremmend en zorgt ervoor dat de kelder
van de parkeergarage in den droge
gemaakt kan worden. Na het injecteren en uitharden van de gellaag wordt
de bouwkuip ‘leeg geschept’. Eenmaal
op diepte kan er gestart worden met
het betonwerk van de keldervloer.
De keldervloer zal begin maart 2016
gestort worden.
Supermarkt
Onlangs werd in de gemeenteraadsvergadering gesproken over de drie
jaar oude Kadernota Detailhandel voor
Zwolle. Eén van de onderwerpen was
het verzoek van de ontwikkelaar van
het Katwolderplein om medewerking te
verlenen aan een grotere supermarkt.
Een gespecialiseerd bureau heeft
het supermarktbeleid onder de loep
genomen. Een grote supemarkt op het
Katwolderplein behoort zeker tot de

mogelijkheden. Alleen is men het nog
niet eens over de daadwerkelijke grote
van de supermarkt. Dit is namelijk
een gevoelig punt voor andere
supermarkten en winkelcentra van
Zwolle.
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Vluchtelingen vertrekken opnieuw uit de IJsselhallen
Onlangs werden alle wijkbewoners
van de Kamperpoort door een
persoonlijke brief van burgemeester
Henk Jan Meijer geinformeerd over
het vertrek van de vluchtelingen uit
de IJsselhallen. Rond 20 december
zullen alle vluchtelingen vertrekken.

In de brief bedankte de burgemeester
de wijk over de samenwerking en
betrokkenheid. Begin 2016 wil de
burgermeester hierover graag in
gesprek met de wijk om terug te kijken
en te blikken op de opvang in de
IJsselhallen. Een uitnodiging hiervoor

volgt na de jaarwisseling.
Door het vertrek van de vluchtelingen
is de IJsselhallen in een jaar tijd twee
keer een lange periode beschibaar
geweest voor vluchtelingen. Een
nieuw verblijf is dan ook zeker niet
uitgesloten.

Overzicht winteractiviteiten

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig op
onze website:
www.kamperpoorter.nl
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Belangrijke adressen
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 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
Telefoonnummer: 038 - 422 39 61
Githa op den Dries - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur

Sociaal wijkteam Midden

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 14 038
Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van
09.00 - 17.00 uur.
Website: www.swtzwolle.nl

Politie IJsselland

Bureau Noord
Willaertstraat 2, tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
Martijn Sips - wijkagent Kamperpoort
Sander van der Noort - wijkagent Kamperpoort

Nieuws van het Sociaal Wijkteam Midden
Wilt u een medewerker
van het sociaal wijkteam
spreken? Dan kunt u elke
maandagochtend terecht in
wijkcentrum Ons Eigen Huis
tussen 9.00 en 12.00 uur. De
andere ochtenden is er een
inloop in wijkcentrum de
Enk.
Ook in de Kerstperiode gaan
de inloopmomenten gewoon

door op de maandagochtend.
Informatie over de premie
ziektekostenverzekering;
misschien hebt u hier al een
brief over gaat, deze gaat nl
veranderen. Deze moet nu
zelf betaald worden. U kunt
nog wel in aanmerking komen
voor een tegemoetkoming
in de ziektekosten als uw
inkomen niet hoger is dan
130% van de bijstandsnorm.

Verder hebben de nieuwe
wijkagenten Martijn Sips en
Sander van der Noord kennis
gemaakt met de werkers
van het Sociaal Wijkteam en
hopen we op een prettige
samenwerking.
Voor meer informatie over
het Sociaal wijkteam kunt
u terecht op de site: www.
swtzwolle.nl

Nieuw gezicht in de peuterspeelzaal
Mijn naam is Githa op
den Dries en ik werk
sinds midden september
bij peuterspeelzaal
Mussenhage samen met
Mieke van Oeveren.
Ik heb altijd in de
kinderopvang en het onderwijs
gewerkt en mag nu met veel

plezier vier ochtenden op
de peuterspeelzaal werken
en twee middagen op de
buitenschoolse opvang. De
afwisseling tussen beide
vestigingen maakt het werken
juist erg afwisselend en
uitdagend.

vind u het leuk om eens
een keertje bij ons op de
peuterspeelzaal te komen
kijken? Dan bent u van harte
welkom voor een kopje koffie
of thee!

Heeft u jonge kinderen en

Githa op den Dries

Met vriendelijke groet,

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 14 038. De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar: 8:30 - 17:00 uur.
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsformulier op www.zwolle.nl.

Contactpersonen

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

Wijkstichting STRIK

Telefoonnummer: 038 - 421 31 20
Marjan Haverbroek - voorzitter
Mike Westerop - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Truitje Moorman - algemeen bestuurslid
Lammert Hendriks - algemeen bestuurslid
Jose Swaanenvelt - algemeen bestuurslid

Bewonersbedrijf Kamperpoorter
Emailadres: bbkamperpoort@gmail.com

Een uitgave van:

Bewonersbedrijf Kamperpoort

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter
Daisy van de Wetering, Rob van Elburg,
Jeroen Kuiper en Debby Dekker
Foto’s: Annie Wendt
De redactie wordt ondersteund door de
opbouwwerker van Travers Welzijn

Mede mogelijk gemaakt door:

STRIK, Travers Welzijn, Gemeente Zwolle,
IJsselhallen en IJsselheem

Kopij Kamperpoorter Zomereditie
Inleveren voor 1 maart 2016 richten aan:
redactiekamperpoorter@gmail.com

Crossbaan: ja of nee?
Een aantal jongeren uit
de wijk had een groot
verlangen naar een
crossbaantje in de wijk
Helaas zijn hiervoor de
mogelijkheden zeer beperkt.
Toch was er nog een uniek
plekje op de hoek van de
Lijnbaan en de Eerste baan.
De huidige situatie was voor
velen toch al een doorn in
het oog. Eerder was hier
al geprobeerd om er een
dierenweide van te maken.
Ouders en kinderen gingen
hier daarom aan de slag om
een crossbaantje voor de
kinderen in de buurt te maken.
Banden werden belangeloos
geschonken en zo werden de
eerste banden ingegraven.
Iedereen was er enthousiast
over. Het was helaas een
kwestie van tijd voordat er een
stokje voor gestoken werd. Er
was een melding van gemaakt
bij de projectontwikkelaar, de
kinderen moesten worden
teleurgesteld, want alles

moest per direct weer in oude
staat worden terug gebracht.
Echter, de gemeente is net zo
enthousiast over de crossbaan
als de initiatiefnemers.
Daarom werd er samen met
de gemeente nagedacht
over een mogelijk alternatief.
Hiervoor is de nu de grote
speeltuin aan de Lijnbaan in
beeld. Nu is het nog wachten

op officiële toestemming,
want door de huidige
speeltoestellen en de
veiligheidseisen die dit met
zich mee brengt is het de
vraag of het hier wel bij kan.
Dit wordt nu nog onderzocht.
De wens voor een crossbaantje is en blijft, maar of
het ook daadwerkelijk gaat
lukken? Wordt vervolgd….
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Wijkagent Martijn Sips stelt zich voor...
In de herfsteditie van de wijkkrant werd het al aangekondigd,
de Kamperpoort heeft sinds kort
twee nieuwe wijkagenten. Namelijk Martijn Sips en Sander van
den Noort. In deze editie stelt
Martijn zich graag aan u voor. In
de volgende editie zal Sander dit
doen.
Mijn naam is Martijn Sips. Ik ben
sinds de zomer van 2015 uw
nieuwe wijkagent samen met mijn
collega Sander van den Noort. Ik
ben in 1994 begonnen bij de politie
in Brabant. In 1997 ben ik bij de
politie in Apeldoorn gaan werken.
Ik heb hier verschillende dingen
gedaan zoals motoragent en
groepscommandant van de Mobiel
Eenheid (ME).
In 2010 ben ik overgestapt naar
de politie in Arnhem. Ik heb hier
een aansturende rol gehad binnen
de politie. De reorganisatie binnen
de politie bood mij de kans om in

Zwolle als wijkagent aan de slag
te kunnen gaan. Ik ben zelf ook
woonachtig in Zwolle en mijn vrouw
is een echte blauwvinger. Dit was
dus een unieke gelegenheid voor
mij om een nieuwe uitdaging aan
te gaan en dichter bij mijn werk te
wonen.
Ik denk dat het goed is dat ik nieuw
in het korps van Zwolle ben komen
werken. Ik neem veel ervaringen
vanuit andere plaatsen mee en
kan iedere situatie objectief benaderen omdat ik nog geen verleden
in Zwolle heb. Als wijkagent vind
ik het belangrijk om laagdrempelig
naar u te zijn.
Iedere woensdag tussen 12 en 13
uur houden wij spreekuur in het
buurthuis. Ik nodig u van harte uit
om een keer langs te komen zodat
ik met u kennis kan maken. Natuurlijk kunt u mij ook aanspreken als ik
door de wijk fiets of via internet via
politie.nl.

Martijn Sips (l) en Sander van den Noort

...en wijkagent Wim Kloek neemt afscheid
Na een periode van ruim 2,5 jaar
komt er alweer een einde aan het
wijkagentschap van Wim Kloek
in de Kamperpoort en binnenstad.
Door een reorganisatie binnen de
politie hebben er vele verschuivingen plaatsgevonden. Om die reden
is Wim Kloek vanaf heden actief als
wijkagent in Zwolle-Zuid.
Wim kijkt terug op een fijne periode
in de Kamperpoort. Hij heeft er

Herhaling BHV in wijkcentrum
Maandag 2 november was het weer zo ver. De herhaling van de BHV-cursus voor de vrijwilligers van een aantal wijkcentra. De ochtend stond in het
teken van brandpreventie, iedereen moest een aantal brandjes blussen.
Na de lunch ging iedereen verder met de AED, er werd druk geoefend met
het AED kastje, mond op mond beademen en hartmassage. Ook werden
de nodige verbandjes aangelegd. Mocht hulp verlenen nodig zijn, dan
heeft iedereen weer geoefend.

"

met veel plezier gewerkt en de wijk
roept warme gevoelens op bij Wim.
Op vrijdagavond 15 januari 2016
staat er een nieuwjaarsreceptie op
de agenda in wijkcentrum Ons Eigen Huis. Tijdens deze nieuwjaarsreceptie is er de mogelijkheid om
afscheid te nemen van Wim Kloek
als wijkagent.
De receptie is van 19:00 uut tot
21:00 uur. Uiteraard is iedereen van
harte welkom.
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Sint Maarten in de Kamperpoort…

Op 11 november werd in Nieuwe Haven Sint Maarten gevierd met kinderen
uit de Kamperpoort. Een traditie die al jaren veel plezier voor jong en oud
oplevert. Samen liedjes zingen, waarna de kinderen natuurlijk wat lekkers
kregen van de bewoners.

Na een bezoek aan Nieuwe Haven liepen de kinderen Sint Maarten in
de wijk. Er werd luidkeels gezongen aan de deuren, ook was er muziek
aanwezig om gezellig van deur naar deur te gaan. Deze avond hebben de
kinderen goed gescoord, alle tasjes waren goed gevuld! Na afloop was er
in het wijkcentrum nog warme chocomelk en wat lekkers voor iedereen.

Wandelen met de nieuwe buren
Sinds enkele maanden worden er in de IJsselhallen vluchtelingen opgevangen. Deze ‘nieuwe buren’ hebben er veel plezier in om op woensdagmiddag te wandelen met bewoners van Nieuwe Haven, Vrijwilligers van
Stichting Present begeleiden de wandelaars. Vaak is er een korte pauze in
een Zwolse horeca gelegenheid voor een kop koffie met wat lekkers.

Thuiszorg IJsselheem komt naar u toe
De Thuiszorg van IJsselheem
komt aan huis bij senioren in de
wijk die zorg nodig hebben. Ook
in 2016 is Thuiszorg IJsselheem
actief in de Kamperpoort.
Al sinds jaar en dag levert de Thuiszorg van IJsselheem zorg en ondersteuning aan mensen die wonen
in de Keersluis en de Baanbreker,
de wooncomplexen nabij woonzorgcentrum Nieuwe Haven.
Ouderen wonen zo lang mogelijk

thuis in hun vertrouwde omgeving. Zo zelfstandig mogelijk, met
behulp van familie of vrienden. Voor
activiteiten, een kopje koffie met
een praatje of een lekkere maaltijd,
kunnen mensen terecht in Nieuwe
Haven.
Voor de professionele zorg komt de
verzorgende aan huis volgens afspraak. Daarvoor heeft IJsselheem
een vast team van thuiszorgmedewerkers.
De wijkverpleegkundige van IJs-

selheem verzorgt de indicatie, kijkt
mee en adviseert. Bijvoorbeeld bij
vragen over wondzorg, medicatie,
veiligheid in huis of vergeetachtigheid.
Meer informatie
Wilt u informatie over de thuiszorg
of heeft u vragen? Bel dan met
038-4263788.
U kunt ook langskomen bij de
receptie van de Nieuwe Haven. Zij
zijn telefonisch te bereiken via 0384263700.

Wie doet er mee met gezellige activiteiten?
Decemberprogramma Nieuwe Haven
In Nieuwe Haven wonen ouderen en ook wat jongere mensen onder
één dak. Ieder op een eigen plek. Iedereen leeft het leven dat zo goed
mogelijk bij hem of haar past. Naasten, vrienden en vrijwilligers ondersteunen hen daarbij. Wat mensen samen doen, is samen het leven
vieren.
December is de maand bij uitstek om samen te zijn en te genieten.
Buurtbewoners van de Kamperpoort, van welke leeftijd dan ook, zijn
daarbij van harte welkom. Voel u uitgenodigd! Hieronder een overzicht van de activiteiten in de feestelijke decembermaand.
Dag		Datum		Activiteit			Aanvang
Zaterdag
19 december Kerstbingo			
10.30 uur
Woensdag
23 december Elburgskoor in de Kapel		
19.00 uur
Donderdag
24 december Kerstnachtdienst		
19.00 uur
Zondag		
27 december Harm Wolters			
14.30 uur
Woensdag
30 december Oliebollen/kniepertiesverkoop 14.00 uur
Donderdag
31 december Oudejaarsavondbingo en buffet 20.00 uur
				(deelname na opgave)		

In Nieuwe Haven worden veel gezellige activiteiten georganiseerd.
Wie zin heeft, kan genieten van mooie optredens of meedoen met de
bingo. U kunt zelfs wat nieuws aanschaffen: een vrolijke jurk of rok,
een makkelijke broek met bijpassende truitjes en bloezen. Kom lekker
shoppen, een goed advies en wat hulp zijn de gratis service.
Het activiteitenprogramma van januari t/m maart 2016
Dag 		Datum 		Activiteit 			Aanvang
Dinsdag
12 januari
Bingomiddag			
14.30 uur
Donderdag
14 januari
Optreden Accordeonvereniging 19.00 uur
				Milonga		
Dinsdag
19 januari
Orchideeënpresentatie
15.00 uur
				
Orchideeënhoeve
Donderdag
21 januari
Quality Fashion Modeverkoop 14.00 uur
Woensdag
27 januari
Bingoavond			
19.00 uur
Dinsdag
9 februari
Bingomiddag			
14.30 uur
Donderdag
18 februari
Optreden Pompedoers		
19.00 uur
Woensdag
24 februari
Bingoavond			
19.00 uur
Dinsdag
8 maart		
Bingomiddag			
14.30 uur
Woensdag
9 maart		
Toneelvoorstelling 		
19.30 uur
Dinsdag
22 maart
Optreden Iselanders		
19.00 uur
Woensdag
30 maart
Bingoavond			
19.00 uur
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Museumboot bij de Kamperpoort
Het varende museum kasteel
Slotbrug ligt vanaf begin november prominent aan de Schuttevaerkade. Een redactielid van
de wijkkrant heeft er voor u een
kijkje genomen.

Binnen in het museum waan je,
je gelijk in de middeleeuwen. De
muren hangen vol met zwaarden,
harnassen, schilden etc. In het
museum vind je voorwerpen uit de
middeleeuwen waardoor je ineens
denkt, aaa? Daar komt het spreekwoord ‘iemand op de pijnbank leggen’ vandaan. Voor de kinderen is
er een kleine speurtocht uitgezet en
bij het vinden van de schat en het
vertellen van het wachtwoord krijgen de kinderen een kleine attentie.
Na een persoonlijk gesprek met
kasteelheer Lennie zou je de conclusie kunnen trekken dat hij een
wandelend geschiedenisboek is.
Over alles wat er in zijn kasteel
te vinden is kan hij een uitgebreid

verhaal vertellen. Er zitten bijzondere elementen aan het schip. Zoals
Wodan, het paard. Dit edele dier
bezit de intelligentie om te kunnen
tellen. Neem de proef op de som en
vraag hem een rekensom waarvan
de uitkomst onder de twintig komt.
Speciaal voor de lezers van de
wijkkrant heeft de kasteelheer een
kortingsbon beschikbaar gesteld. U
dient deze bij een bezoek aan het
schip mee te nemen. De waardebon is geldig vanaf 18 december
en geldig tot uiterlijk 31 december
aanstaande.
Het kasteelschip ligt nog in de haven tot 2 februari 2016.

Sinterklaas
Op woensdag 2 december kwam
Sinterklaas een bezoek brengen
aan de Kamperpoort. Om 13:30
zaten alle 31 kinderen klaar om
de Sint en zijn pieten te verwelkomen. Er waren vele verwachtingsvolle en gespannen gezichtjes te zien!
Het feest werd intens beleefd door
de kinderen. Er werd gezongen,
gedanst en iedereen mocht bij Sint
op het podium komen en op foto
met de Sint.
De pieten maakten er wel een beetje een rommeltje van! Pepernoten
gooien, dansen en lawaai maken.
Gelukkig waren alle cadeautjes
er ook nog! We hopen dat Sint
volgend jaar de Kamperpoort weer
bezoekt!

Buurtproat Nieuwe snackgrill geopend
Je bent pas thuis als je de Peperin de Nachtegaalstraat
bus weer kunt zien. Dat zeggen

veel Kamperpoorters vaak. Na een
lange vakantie en/of bezoek buiten
de stad is het verlangen naar de
Peperbus groot. Heimwee? Nee,
dat niet. Het wonen in de Kamperpoort is voor velen een thuis, een
niet te beschrijven gevoel. Nu de
bouw op het Katwolderplein officieel is begonnen, wordt de Kamperpoort daadwerkelijk het nieuwe
stukje binnenstad. Alleen blijft deze
wijk, gelukkig maar, altijd de Kamperpoort. De meningen over het
nieuwe Katwolderplein lopen nogal
uiteen. De één vindt het gezellig en
ziet er kansen in. De ander maakt
zich zorgen over alle veranderingen die het met zich mee brengt.
Links of rechtsom er is geen weg
meer terug. De plannen zijn veel
belovend en de Peperbus blijft ook
in het zicht van de wijk. ‘Onder de
Peperbus, daar is het leven altijd
knus’, toch? Fijne feestdagen!
Dit is een ingezonden bijdrage
van een bewoner. Ook uw mening
geven over zaken in de wijk? Mail:
redactie@kamperpoort.nl.

Sinds de herfst heeft de enige
snackbar in de wijk aan de
Nachtegaalstraat een nieuwe eigenaar. Badr El Hamdouni heeft
de snackbar uitgebreid met een
Snack en Grill kaart.
Uiteraard kan er in de snackbar
worden gegeten. Het eten kan
worden opgehaald, maar ook is het
mogelijk dat het eten wordt bezorgd. Er is een veelzijdige menukaart en uiteraard is iedereen van
harte welkom. Badr El Hamdouni
nodigt u van harte uit.

Openingstijden:
Maandag: van 12:00 uur tot 23:00
uur.
Dinsdag: Gesloten.
Woensdag: van 12:00 uur tot 23:00
uur.
Donderdag: van 12:00 uur tot 23:00
uur.

Vrijdag: van 12:00 uur tot 00:00
uur.
Zaterdag: van 12:00 uur tot 00:00
uur.
Zondag: van 12:00 uur tot 00:00
uur.
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Verkeersdrukte rondom de wijk
Onlangs is de vernieuwde Willemskade / Pannekoekendijk heropend.
Veel bewoners zijn het er over eens
dat het er prachtig uit ziet, maar
tijdens spitsuren van en naar de
binnenstad loopt het verkeer nog
regelmatig vast. Met name rondom
het Maagjesbolwerk ondervinden
de verkeersdeelnemers veel hinder.

Kerstsfeer op
de Katerdijk
De Katerdijk heeft het afgelopen
jaar een complete metamorfose
ondergaan. Zoals de naam al
aangeeft, is de weg in ere hersteld
en is er een dijk gerealiseerd. Het
uitzicht naar het water vanaf de wijk
is aanzienlijk verbeterd. Met als
hoogtepunt een fraaie kerstsfeer
door de kerstbomen en verlichting.

Kerstvakantie
Sportweek
Na de succesvol verlopen eerste
editie van de sportweek afgelopen herfstvakantie, is er ook
in de kerstvakantie een sportief
programma. Kinderen tussen de
6 t/m 12 jaar zijn weer drie dagen
welkom in het Landstede Sportcentrum (Hogeland 10).
Het programma ziet er als volgt
uit: Op maandag 21-12 kunnen
kinderen komen zaalvoetballen. Op
dinsdag 22-12 volleyballen en op
woensdag 23-12 staat basketbal
centraal. Alle middagen beginnen
om 14.00 uur en duren tot 16.00
uur. Deelname bedraagt € 2,50 per
kind, aanmelden is niet nodig.
Voor meer informatie: www.landstedesportcentrum.nl.

Partners wijkkrant de Kamperpoorter

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.
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Zwols Jeugdkampioenschap Zaalvoetbal Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
De derde editie van het
Zwols Jeugdkampioenschap
zaalvoetbal! Tijdens het
toernooi gaan jongens en
meisjes in vier leeftijdscategorieën, 10-12 (VOL!), 13-14,
15-16 en 17-18 jaar, de strijd
met elkaar aan.
De organisatie is in handen
van WRZV en SportService
Zwolle. De wedstrijden worden
gespeeld door teams die ieder
bestaat uit vijf speler, waarvan
één keeper. In totaal bestaat

een team uit 7 of 8 spelers,
waardoor er een aantal wisselspelers zijn. Het team kan
op verschillende manieren
samengesteld zijn: vanuit de
buurt/wijk, de school of de
sportvereniging. Iedereen, die
het leuk vindt om in de vakantie te komen zaalvoetballen,
kan zich inschrijven voor het
toernooi.
Aanmelden?
Vul het inschrijfformulier in en
mail deze voor woensdag 9

december naar Koen Tip. Zorg Maandag
dat je op tijd bent!
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
Informatie
			
groep 2 t/m 4 jarigen
Wanneer: Dinsdag 29 &
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
woensdag 30 december 2015. 			(diner)
Tijd: 08:30 uur
Leeftijd: 10 t/m 18 jaar
Dinsdag
Toegangsprijs: €16 per team
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
Locatie: WRZV-sporthal
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
Adres: Buitengasthuisstraat 8 			
groep 2 t/m 4 jarigen
Telefoon: 038 - 423 66 86
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
E-mail: k.tip@sportservicezwolle.nl

Vrijwilligerswerk in de wijk
Zonder de inzet van al onze
vrijwilligers in de wijk kunnen we natuurlijk niets. Alleen wanneer ben je nou ‘officieel’ een vrijwilliger? Hier
krijgt onder andere STRIK
regelmatig vragen over.
Daarom wil STRIK per 1
januari 2016 graag een aantal
voorwaarden aangeven, zodat
dit duidelijkheid geeft voor alle
vrijwilligers en wijkbewoners.
Iedere inzet wordt natuurlijk

enorm gewaardeerd, ook al
is dit slechts een uur per jaar.
Alleen willen we wel graag
een aantal voorwaarden stellen wanneer je een officiële
vrijwilliger bent. Als officiële vrijwilliger wordt er van je
verwacht dat je minimaal 24
uur per jaar vrijwilligerswerk
doet, dit is met uitzondering
van grote activiteiten. Ben je
al vrijwilliger? Dan kan het zijn
dat er aan je gevraagd word
om een lijst in te vullen met je

gegevens. Het gaat dan om
algemene gegevens en bij
welke activiteiten je graag zou
willen helpen. Op deze manier
hopen wij het overzichtelijker
te maken en om teleurstellingen te voorkomen. Ben je
nog geen vrijwilliger in de wijk,
maar ben je minimaal 16 jaar
oud en lijkt het je leuk om wat
in de wijk te doen? Schroom
dan niet en neem contact op
met één van de bestuursleden
van de STRIK.

Zilver voor karateploeg met Paris Tung
Zaterdag 28 november werd
in het Topsportcentrum Rotterdam het internationale
teamtoernooi ‘The Battle of
the Teams’ gehouden. De
karateploeg van MosselBoot, een onderdeel van
Budo Stichting Boot, was
daar een van de deelnemende clubs uit Nederland.
De coaches Henk Sporkslede
en Wim Mossel werden
geassisteerd door Danny van
Moerkerk, Lanzo Bosveld en
Erik Rodink en zij kwamen
met goede resultaten naar
huis. In de groep ook Paris

Tung uit de Kamperpoort! Temidden van vele internationale
ploegen wisten de kleinste
deelnemers, de jongens 10-11
jaar, een fraaie finaleplaats te
veroveren. In de halve finale
wisten ze het regioteam van
Wallonië nipt te verslaan. Daar
was zelfs een extra wedstrijd
voor nodig, want de strijd
eindige aanvankelijk in een
remise. Olaf Kappert wist de
winst in die extra partij binnen
te halen.
In de finale verloren de
Zwolse karateka’s duidelijk
van de regioploeg van Nordrhein Westfalen uit Duitsland.

Een mooie zilveren plak was
de beloning voor Tom Helbers, Chevaro Bosveld, Peter
Blaauwgeers, Paris Tung en
captain Olaf Kappert.
De juniorenploeg (16-17 jaar)
wist een derde plaats te pakken. In de halve finale was de
nationale ploeg van Portugal
net te sterk: 2-1. Om de derde
plek werd het regioteam van
Nordrhein Westfalen nu wel
verslagen en konden de teamleden Joel van Moerkerk, Lex
Krishnadath, Glenn Roovers
en Madu Soares de bronzen
medaille ophalen.

			(diner)

Woensdag
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(diner)
Donderdag
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
			
groep 2 t/m 4 jarigen
09.30 - 11.00 uur
Koffiebingo voor volwassenen
11.30 - 13.00 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(lunch)
Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd
Dinsdag
15.45 - 16.45 uur
			

Sport & spelactiviteiten Elbertplein
(o.l.v. Ingrid en stagiares)

Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.00 uur
15.30 - 17.00 uur
18:00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Allesclub 4 t/m 12 jaar
Inloop jongeren 10+
Meidenclub 6 t/m 9 jaar
Meidenclub 10+

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

Jongeren
		
Woensdag
15.30-17.00 uur		
Inloopmiddag 10+
			
19.00-20.30 uur		
Meidenclub 10+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
Vrijdag
20.00-23.30 uur		
			

SOOS (10+), tweewekelijks
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
Facebook:
JongerenwerKamperpoort
		STRIK KP
E-mail: 		

jongerenwerkkamperpoort@outlook.com
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Nieuwjaarsreceptie
Hierbij nodigen STRIK en het wijkteam van
Travers u van harte uit voor de nieuwjaarsreceptie. Vrijdagavond 15 januari bent u vanaf
19:00 uur van harte welkom in wijkcentrum Ons
Eigen Huis. Onder het genot van een hapje en
een drankje proosten we op het nieuwe jaar.
Tijdens de receptie presenteert onder andere
STRIK welke activiteiten er in 2016 allemaal georganiseerd zullen gaan worden. Geen oppas?
Geen probleem! Ook daar is aan gedacht, er zal
een knutselactiviteit voor de kinderen zijn. Op
deze avond is de jongerenruimte ook speciaal
geopend voor de jeugd. Want ook met de jeugd
willen we proosten op het nieuwe jaar.
Na 21:00 uur blijft de jongerenruimte geopend
voor een extra soosavond. Iedereen is van harte
welkom om op een actief en wervelend jaar te
proosten!
Zien we jullie dan?

Andere Halloween
dan gebruikelijk
Dit jaar was Halloween anders dan
jullie van STRIK gewend zijn. Door
omstandigheden was het helaas niet
mogelijk om Halloween zo neer te
zetten zoals jullie voorgaande jaren
van ons gewend waren.
Maar dit mocht de pret niet drukken. We
hebben een super leuke en gezellige
avond gehad. In het nieuwe jaar kunnen jullie een mooie en enge tocht van
ons verwachten... Dus zet je maar vast
schrap voor 31 oktober, als Halloween
2016 op de planning staat.

Op dinsdag 29 en woensdag 30 december verkoopt STRIK weer oliebollen. Er zal een leuke
actie zijn dit jaar, dus houdt de Facebookpagina goed in de gaten! Alle opbrengsten zullen
ten goede komen aan de activiteiten die STRIK organiseert.
Zin om een oliebol of appelflap te proeven? Op 29 & 30 december vanaf 11:00 uur staan ze voor
u klaar met een kopje koffie of thee. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw bestelling af te
halen, maar toch graag oliebollen/ appelflappen of appelbignets van ons willen? Dan komen wij
dit graag bij uw brengen. Dit doen wij alleen binnen de Kamperpoort. Te zijner tijd ontvangt u van
ons een flyer met daarbij het bestelformulier.

Overzicht activiteiten winter
2015-2016 in de Kamperpoort
11:00 uur
11:00 uur
15:30-16:30 uur		
13:30-15:00 uur
20:00-23:30 uur
19:00-21:00 uur
13:30-15:15 uur
10:00 uur

16 januari		
Vierde Musketier Event
Dit evenement is de manier om het nieuwe jaar goed
te beginnen, samen met je vrienden.
20 en 21 januari
Biobeurs
Van Boer tot bord: Iedereen uit de biologische sector
is hier aanwezig.

Oliebollenverkoop

•Dinsdag 29 december
•Woensdag 30 december
• Dinsdag 5 januari
• Woensdag 6 januari
• Vrijdag 8 januari
• Vrijdag 15 januari
• Woensdag 3 februari		
• Zaterdag 19 maart

Evenementenprogramma
Winter 2016

Oliebollenverkoop STRIK
Oliebollenverkoop STRIK
Sport- en spelcontainer
Allesclub
Filmavond en soos
Nieuwjaarsreceptie
Kindercarnaval
Palm Pasen optocht

Gewijzigde openingstijden wijkcentrum Ons Eigen Huis:
In verband met de kerstvakantie is het wijkcentrum van maandag 21 december tot en met vrijdag
1 januari gesloten. In de kerstvakantie is ook het restaurant gesloten.
Vanaf maandag 4 januari zijn het wijkcentrum en het restaurant weer volgens de reguliere openingstijden geopend.

22 januari
AgraPower Farmstock
Spectaculaire wedstrijd met sport- en supersportmachines.
23 januari
Salland Olie Tractor Pulling
Vele duizenden pullingfans komen naar Zwolle om te
genieten van enerverende wedstrijden.
30 en 31 januari
Carp Zwolle
Europa’s grootste karperbeurs.
11 t/m 14 februari
Handwerkbeurs
Alles op het gebied van borduren, breien, patchworken, quilten, kantklossen en meer.			
20 februari		
Zwolse Vogelmarkt
Op liefst 10.000 m2 wordt een gigantisch scala aan
vogels tentoongesteld en te koop aangeboden.
27 en 28 februari
Paraview Paranormaalbeurs
Beurs met informatie over spiritualiteit en alternatieve
geneeswijzen.
27 en 28 februari
K3 Afscheidstour
Hanne, Klaasje en Marthe staan te popelen om al
hun fans voor het eerst te zien.			
2 maart			Stoffenspektakel
10 maart		
Hansi Hinterseer
De populaire charmezanger zal zijn grootste partyhits
naadloos afwisselen met stemmingsvolle melodieën.
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

