Wijkkrant Kamperpoort
jaargang 15,
uitgave maart 2010

Ontwikkeling
Vogelbuurt, Katwolderplein
en parkeergarage
Vogelbuurt
De afgelopen maanden is de
Vogeltjesbuurt
gesloopt.
In
samenspraak met de gemeente heeft
deltaWonen deze klus uitgevoerd.
Tot eind maart is nog tijd nodig om
het terrein schoon op te leveren.
Een aantal in het terrein gelegen
nutsleidingen worden pas later
verwijderd, net als de nog aanwezige
restanten van funderingen.
De reden om deze nutsleidingen
nog niet te verwijderen is dat deze
leidingen
een
transportfunctie
hebben naar bv. Wehkamp of
bebouwing gelegen aan de Katerdijk.
Zodra
de
nieuwbouwplannen
definitief zijn worden deze leidingen
omgelegd.
Eerder is besloten dat een
nieuwe Vogelbuurt zal worden
teruggebouwd bestaande uit 50 à 70
grondgebonden woningen. Helaas
is eind vorig jaar een verschil van
mening gebleken tussen deltaWonen
en de gemeente Zwolle over de
opzet/verkaveling en omvang van
het nieuwe woongebied. Dit leidt
tot vertraging van de afronding van
het Stedenbouwkundig Structuur
Ontwerp (waar komt welk soort
bebouwing en waar het openbaar
gebied etc.) waar Raad van Toezicht
en bewoners bij betrokken zijn.
Het overleg tussen deltaWonen en
gemeente is gaande om tot een
oplossing te komen. De inzet is nu
dat in het tweede kwartaal 2010 een
oplossing wordt bereikt zodat snel
het traject weer kan worden opgepakt
om het Stedenbouwkundig Structuur
Ontwerp af te ronden. Aansluitend
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kan het bouwplan voor de nieuwe
woonbuurt worden gemaakt.
Katwolderplein
Ook tussen Multi Vastgoed bv die het
woon- en commercieel programma
(grondgebonden
woningen
en
appartementen,
megabioscoop,
supermarkt, winkels, horeca en
leisure) op het Katwolderplein
ontwikkelt en de gemeente vindt
intensief overleg plaats.
Het gaat daarbij vooral over het
afstemmen van zowel het ontwerp,
maar ook het direct aansluitend
bouwen van dat programma op de
door de gemeente te realiseren
parkeergarage. Afspraken daarover
moeten worden vastgelegd in een
overeenkomst.
Deze
conceptovereenkomst is dus een belangrijk
gespreksonderwerp.
Parkeergarage
De gemeente is verder ook druk met
de voorbereiding van de te bouwen
parkeergarage. Dat is immers
het eerste bouwdeel dat wordt
gerealiseerd.
Eerder is geconcludeerd dat
het vereiste aantal van 1000
parkeerplaatsen niet kan worden
gehaald met een garage van
slechts één laag. Daarom is ervoor
gekozen verder te gaan met een
garage die bestaat uit twee lagen
onder het gebied Katwolderplein
waar Multi Vastgoed bv het woonen commercieel programma zal
realiseren.
DeltaWonen, Multi Vastgoed bv en
de Raad van Toezicht zijn positief
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over deze variant. Het brengt de
mogelijkheid terug om de nieuwe
Vogelbuurt niet op het dak van de
parkeergarage te hoeven bouwen
maar “gewoon”op de grond.
Voor de parkeergarage in twee
lagen zijn meerdere varianten
ontwikkeld qua grootte (aantal
parkeerplaatsen) als ligging (of deels
boven straatniveau of nagenoeg
geheel onder-gronds).
De laatste ontwikkeling is dat de
gemeenteraad op 11 januari 2010
heeft besloten dat verder gewerkt
kan worden aan de variant met het
grootste aantal parkeerplaatsen en
de diepste ligging.
Daarmee is nog niet zeker dat de
parkeergarage ook zal worden
gebouwd. Daarvoor is nog meer
uitwerking van het ontwerp nodig.

Daarnaast moet de investering en
exploitatie van de garage zijn gedekt,
en moeten ook de contracten met
deltaWonen en Multi Vastgoed bv
tot stand zijn gebracht. De planning
is dat in het tweede kwartaal van
dit jaar conclusies kunnen worden
getrokken en de gemeenteraad
vervolgens kan beslissen of definitief
groen licht kan worden gegeven voor
de realisatie van de parkeergarage.
Tijdelijke inrichting
Op dit moment inventariseert de
gemeente de mogelijkheden om
het braakliggend terrein van de
Vogeltjesbuurt tot de start van
de bouwactiviteiten tijdelijk in te
richten.
Zodra hierover meer bekend is,
hoort u dat.
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Marie en Herma beheerders van de
spreekkamer Buurtacademie
Kamperpoort – Marie Diender en Herma Wolters
zijn sinds 1 januari 2010
de nieuwe beheerders van
de spreekkamer Buurtacademie (Grote baan 11).
Marie woont al 35 jaar in
de Kamperpoort. ‘Ik zag
de vacature voor beheerder in de wijkkrant en heb
gelijk gereageerd’. Marie
is al een geruime tijd met
de vut en heeft voldoende
tijd over. ‘Ik heb altijd veel
gewerkt en was wel weer
toe aan een leuke en
nieuwe uitdaging’. Herma
woont al haar hele leven
in de Kamperpoort. ‘Een

leuke en gezellige taak om
erbij te doen’. Herma en
Marie kennen elkaar goed.
‘Samen maken we er iets
goeds en moois van’. Een
bestaande woning is ingericht als spreekkamer,
het is knus en huiselijk
ingericht. ‘Hierdoor is de
drempel laag en is het voor
bewoners aantrekkelijk om
er naar toe te komen. Wel
moeten bewoners de weg
nog meer naar de Grote
baan 11 weten te vinden,
maar dat heeft ook tijd en
initiatieven nodig’. Aldus
Herma. Marie is van mening dat er nog wel meer in-

itiatieven kunnen worden
georganiseerd. ‘Het moet
niet alleen een ruimte voor
professionals zijn, maar
juist ook voor bewoners.
Het komende jaar is het
doel om hier mee aan de
slag te gaan, zodat het
een goede functie voor
de buurt wordt’. Aan de
dames zal het dus niet
liggen. Nieuwsgierig geworden? U bent van harte
welkom in de spreekkamer van de Buurtacademie,
Grote baan 11 in de Kamperpoort.

Ontwikkeling Vogelbuurt,
Katwolderplein
en parkeergarage
Marie en Herma beheerders
van de spreekkamer
Buurtacademie
Belangrijke adressen
Volwassenenactiviteiten
• Vrouwenverwendag
• Paasbakjes maken
Ouderavond over
weerbaarheid en
zelfvertrouwen van je kind
Travers is op zoek naar
Vrijwilligers gevraagd voor
Kamperpoort
Tienersoos
Doe als een tulp
en ga uit je bol
‘Warme en knallende’
afsluiting van het jaar 2009
ArtEZ in de wijk
Woensdagmiddaginstuif
Herstructurering
• Werkzaamheden in het
openbaar gebied
MaxiAxie
Meisjesclub
Feestelijk jaarafsluiting voor
de jongeren
Bijzondere bruiloft
Johanna’s restaurant
blijft open tot eind 2010
De Hollandse Avond
Voetbaltoernooi
Programma
• Wijkcentrum
“Ons Eigen Huis”
• Kinderen
• Jongeren
Kidzone
• Koken in een echt
restaurant
Opening tante Jee...
Even voorstellen:
• wijkdichteres Alie Hasselt
Op de koffie bij tante Jee...

Belangrijke adressen

Volwassenenactiviteiten

Beheer TRAVERS
wijkcentrum Ons Eigen Huis
Henri Heyninck
tel. 4213120

Vrouwenverwendag

Team TRAVERS
Johanna Bosman - beheerder
Gabriëlle de Bruin - jongerenwerkster
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Diana van Sloten - groephulp peuterspeelzaal
René van Rijn – opbouwwerker
Danny van den Beld - opbouwwerker
Jos Scholten - opbouwwerker
Ingrid Schakelaar - kinderwerkster
Miny Westra - soc. cultureel werkster
tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)
tel. 4217908 (inloopcentrum)
Peuterspeelzaal TRAVERS
Angelique Klomp, tel. 4229361
hele week: 8.45 - 11.45 uur
dinsdag- en donderdagmiddag 13.30-15.30 uur
Wijkmaatschappelijk werk de Kern
Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4258888
Vincent Lugtenberg
spreekuur:
maandag en vrijdag van 09.00 - 10.00 uur,
woensdag 13.00 - 14. 00 uur
naast maatschappelijk werk ook
sociaal raadlieden op het Centraal Buro bij het regelen
van praktische zaken.
spreekuur: woensdag 09.00 - 11.00 uur
Wijkagent regio IJsselland
Rob Meijer, Bureau Noord, Willaertstraat 2
tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
spreekuur wijkagent: elke woensdag van 12.00 tot
13.00 uur in het wijkcentrum Ons Eigen Huis
Gemeente Zwolle, Stadbeheer/afdeling Wijkbeheer
Wijkmanager: Wim van Hattum
Wijkbeheerder: Inge Maas
Servicelijn Wijkbeheer
tel. 4983300, Bij klachten, suggesties, ideeën over
groen ...bel de servicelijn...
Wijkschouw
woensdag (oneven weken) 13.00 - 14.00 uur
Rob Meijer (wijkagent), Inge Maas (gemeente), Jan
Zoer (deltaWonen), Henk Meijer (gemeente Toezicht en
Handhaving), Dianne Boschloo (Openbaar Belang)
Woningbouwcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningbouwcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222
STRIK
tel. 4213120
Omaira Eisinga (voorzitter), Nel Kieboom (secretaris),
Miranda Ramselaar, José Bos (penningmeester)
Raad van Toezicht Kamperpoorters
Secretariaat: Lijnbaan, Zwolle
Uitgave van:
Raad van Toezicht Kamperpoorters
Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:
Alwin Flim
De redactie wordt ondersteund door het opbouwwerk
van TRAVERS.
De krant wordt mede mogelijk gemaakt door : STRIK,
Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar Belang
Ontwerp en Lay-out:
Alwin Flim
Kopij Kamperpoorter
inleveren voor 2 maart 2010, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Dinsdag 23 maart is het weer zover.
De vrouwen verwendag gaat weer
van start. We beginnen

Paasbakjes
om 10.00 uur en de dag eindigt om
18.00 uur. Let op, de zaal gaat open
om 09.50 uur.
Er zijn die dag weer schoonheidsspecialistes, pedicures, nagelstyliste enz. Ook is er een leuke kraam
met byoux. Natuurlijk zorgt Johanna
weer voor heerlijke versnaperingen.
Kortom we gaan er weer een gezellige dag van maken. Tot dan….

Ouderavond over
weerbaarheid en
zelfvertrouwen van
je kind.
Ouders van de peuterspeelzaal
en andere ouders / verzorgers
van jonge kinderen uit de wijk zijn
welkom op deze avond. Tijdens
deze avond laten we een video
zien en hebben we een paar leuke
werkvormen die over dit onderwerp
gaan.
Deze avond vindt plaats op dinsdag
27 april in de peuterspeelzaal van
Wijkcentrum Ons Eigen Huis Hoogstraat 86. Aanvang: 19.30 uur.
De ouderavond wordt georganiseerd door de peuterspeelzaal en het
sociaal cultureel werk.
Hebt u interesse geeft u zich dan
op bij Angelique Klomp ( peuterspeelzaal) of Miny Westra. Tel.
038-4213120

Vrijwilligers

maken
Woensdagavond 31 maart is er
weer gelegenheid om leuke paasbakjes te maken in het wijkcentrum
Ons eigen Huis. We starten om
19.30 uur. Wel graag een eigen
bakje meenemen.
Bijdrage per bakje: € 2.50

Travers Welzijn is op zoek naar:
		

Enthousiaste vrijwilligers voor
wijkcentrum Ons Eigenhuis.
Wij zijn op zoek naar jou! We willen ons prachtige wijkcentrum graag
blijvend voorzien van goede, passende activiteiten, service en voldoende
openstelling en zoeken daarbij ondersteuning van inwoners van de Kamperpoort
De werkzaamheden zijn zeer divers en gevarieerd en bestaan uit het
ondersteunen van onze beheerders, waarbij gedacht moet worden aan
het schenken van koffie of andere drankjes tijdens activiteiten van bezoekers van ons centrum. Daarnaast is ons wijkcentrum een ontmoetingsplaats, een praatje maken met bewoners en bezoekers vinden we erg
belangrijk. We willen graag open zijn, onze bezoekers op een nette en
vriendelijke wijze ontvangen en te hulp zijn in geval van vragen. Tot slot
behoort een stukje toezicht, zorgen voor een nette en representatieve
ruimten in het wijkcentrum, klaarzetten van ruimten en lichte bardiensten
tot de werkzaamheden.
Als beloning wordt er elk jaar een leuk feest georganiseerd voor onze
vrijwilligers. Daarnaast maakt elke vrijwilliger uiteraard onderdeel uit van
ons team in de Kamperpoort
Indien je niet langer kan wachten en ons graag wilt ondersteunen of je
hebt nog specifieke vragen dan kan contact worden opgenomen met
Henri Heijninck, beheerder van wijkcentrum ons Eigen Huis. Tel. 0384213120, e-mail: h.heijninck@travers.nl
Namens medewerkers van wijkcentrum Ons Eigenhuis bedankt en
hopelijk tot ziens!

gevraagd voor de
Kamperpoort
Voor de Kamperpoorter worden
toekomstplannen ontwikkeld.
Wilt u actief meedenken met deze
planvorming??
De Raad van Toezicht zoekt
nog 5 algemene bestuursleden
(waaronder
de
functie
van
secretaris).
STRIK (Stichting recreatieve
activiteiten Kamperpoort) zoekt
uitbreiding
in
haar
bestuur
in de functie van algemene
bestuursleden + vrijwilligers voor
diverse activiteiten
Redactie wijkkrant deze kan
uitgebreid worden met 2 leden
Jongerenwerk zoekt 1 à 2
vrijwilligers

Tienersoos
Op donderdagmiddag is er soos
voor de tieners van 9 t/m 11 jaar. Je
kunt er spelletjes doen op de computer, maar een bordspel spelen
kan ook. De tafeltennistafel en de
airhockey staan klaar om competities op te spelen. Maar ook gezellig kletsen, knutselen of andere
dingen zijn mogelijk. De soos gaat
om 15:30 open en is om 17:00 uur

afgelopen. Elke week kan er 1 persoon achter de bar waar dan eigen
drinken en chips worden verkocht.
Motto van de soos is: veel mag,
maar er hoeft niks.
Nieuwsgierig? Bruis je van de
ideeën? Zou je een keer wat willen
organiseren?! Loop dan op donderdagmiddag een keer binnen en
vraag naar Ingrid of Iris.

Doe als een tulp en
ga uit je bol

‘Warme en knallende’ afsluiting van het jaar
2009 op oudejaarsdag

De vader van “Bleu Monday” is de Engelse
psycholoog Cliff Arnall. Hij bedacht een
wetenschappelijke formule waaruit bleek dat
de derde maandag in januari de dag is waarop
de meeste mensen zich treurig, neerslachtig of
weemoedig voelen. Het slechte weer in januari
brengt sowieso al velen aan het somberen.
Bovendien realiseren mensen zich in de derde
week van januari dat zij hun goede voornemens
alweer hebben verbroken en dat het nog heel lang
duurt voordat zij weer vakantie hebben. Daarnaast
zijn de meesten in januari nog redelijk blut door
de feestdagen, terwijl in de derde week wel weer
de maandelijkse rekeningen binnenstromen.

Terwijl het in heel Nederland een echte winter was
met koude temperaturen,
van ver onder nul en een dik
pak sneeuw, werd er op donderdag 31 december 2009,
oudejaarsdag, het jaar warm
en knallend afgesloten.

Dus trokken de dames van STRIK een week
eerder de regenjassen aan en bezochten Jan &
Cona Brinkman van Het Stadshaagje. Zij vonden
het een leuk idee om de wijk op te vrolijken met
een bloemetje.
Jan is op deze bewuste maandag ’s morgensvroeg
persoonlijk naar Aalsmeer gereden om tulpen op
de veiling te halen. Tegen 10.00 uur belde hij
dat hij bij het wijkcentrum stond met de mooiste
tulpen die hij had kunnen vinden. Samen met
Johanna hebben ze de tulpen ingepakt en van
kaartjes voorzien. Een hele klus bleek achteraf.
Daarna gingen de dames de wijk in om de tulpen
uit te delen om de mensen op te vrolijken.

De bijeenkomst werd georganiseerd aan de Meeuwenlaan op het grasveld, tussen
het trapveldje en de snelweg
A28. In samenwerking met
Strik was deze activiteit voor
de volwassenen georganiseerd. Een vreugdevuurtje, samen met het carbid schieten,
brachten de bewoners uit de
Kamperpoort in een gezellige
sfeer bij elkaar.
Er waren ongeveer 60 bewoners aanwezig, maar ook een
grote groep kinderen waren
van de partij. Natuurlijk mochten deze dag de oliebollen
en warme chocolademelk niet
ontbreken. De organisatie kijkt
tevreden terug op de activiteit.

Arnall heeft overigens ook de
vrolijkste dag van het jaar berekend.
Dit is volgens zijn formule de vrijdag
in juni die het dichtst bij de dag
ligt waarop de zomer officieel begint. Dat is dan vrijdag 18 juni 2010.
Misschien hebben er nog mensen suggesties ????

Dankzij Travers Welzijn, gemeente Zwolle, Woningbouwcorporaties delta Wonen
& Openbaar Belang en Strik
werd deze activiteit georganiseerd en mogelijk gemaakt.

ArtEZ in de wijk
Hallo Kamperpoorter !
Even voorstellen: wij zijn Sijas,
Lora, Lynn, Diede en Julia, studenten theater van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten in
Zwolle.
Misschien hebt u ons al een
keer rond zien lopen door de
wijk, met schriften in de hand.
Misschien hebt u al met ons
kennis gemaakt, toen we bij
u aanbelden en vroegen naar
een mooi verhaal over de wijk.
In de Kamperpoort hebben wij
tot juli ons eigen kantoortje,
waar vanuit wij werken.
We hebben onszelf “NR. 23”

Julia

genoemd, omdat we aan de
Veemarkt 23 zitten, misschien
bij u bekend als het oude kantoor van Delta Wonen.
Wij zitten er nog maar net,
maar we hebben al een paar
bewoners van de wijk leren
kennen en al enkele bijzondere
verhalen uit het verleden van
Kamperpoort gehoord.
Maar waarom willen we nou
die verhalen over de wijk en
gebeurtenissen uit de geschiedenis van Kamperpoort
zo graag weten?
Als studenten theater zijn we
van plan om die verhalen “op
de planken” te zetten samen

met bewoners van de Kamperpoort, een beetje vergelijkbaar
met de buurtsoap van een aantal jaren geleden. Op dit moment is ons plan om in juni een
theaterwandeling te maken
die leidt langs vijf locaties in
de wijk waar vijf verschillende
kleine voorstellingen gespeeld
worden.
Voor deze voorstellingen
zoeken wij:
Bewoners die:
• graag toneel willen spelen,
• een
bijzonder,
mooi,
grappig,
of
intrigerend
verhaal kennen.

Sijas
Lynn

Diede
Lora

•

willen zingen of een
instrument bespelen,
• bewoners kennen die willen
toneel spelen,
• het leuk vinden om te helpen
met decor.
• willen assisteren bij licht- en
geluid.
• willen
helpen
met
kostuums.
• bewoners
kennen
met
mooie verhalen die spelen
in de Kamperpoort.
Kortom: alle hulp is welkom!
Wij willen deze voorstellingen
met en voor de Kamperpoorters maken, Ervaring is niet
nodig, wel enthousiasme.
Iedereen die wil meedoen
of eerst meer informatie wil
kan een mailtje sturen naar
S.degroot@student.artez.nl.
Mail dan sowieso naam en telefoonnummer, dan nemen wij
zo snel mogelijk contact op.
U kunt ook op donderdag of
vrijdag even langs komen op
Veemarkt 23, want dan zijn wij
altijd aanwezig.
In ieder geval zult u het komende halfjaar nog veel van
ons horen en zien in de Kamperpoort.
Laten we zeggen: tot ziens!
“Die van” Nummer 23.

Woensdagmiddaginstuif
Elke woensdag organiseert
STRIK activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Ina en Margriet zijn stagiairs
van Windesheim die de activiteiten begeleiden.
We beginnen om 13:30 uur.
Voor sommige activiteiten moet
je je van tevoren opgeven.
De komende weken gaan we
verschillende activiteiten doen:
24 maart

31 maart
7 april
14 april
21 april
28 april
12 mei

Palm Pasen
stokken maken en
daarna een rondje
door de wijk lopen
Pasen (eieren
versieren,
knutselen)
Werken met
Papier-maché
Werken met
Papier-maché
Gipsfiguren
gieten en
buitenspelletjes
Sport en spel op
het trapveld
Kinderbingo

Heb je een wens of zelf leuke
ideeën? Kom dan naar het wijkcentrum en vraag naar Ina,
Margriet of Ingrid.

MaxiAxie

Herstructurering
Werkzaamheden in het
openbaar gebied
Door de vorst heeft het vervangen van de riolering in de
Kamperpoort enige vertraging
opgelopen. Ondertussen is
er weer gestart met de werkzaamheden in de Hoogstraat.
Als het weer een beetje meewerkt hopen we de rioolvervanging in de Hoogstraat eind maart
af te ronden.
Op maandag 29 maart start
aannemingsbedrijf G. van Dijk
en zn. in opdracht van de gemeente Zwolle met het aanbrengen van de definitieve bestrating. Deze werkzaamheden
duren tot het einde van dit jaar.
De werkzaamheden zijn opgedeeld in vakken (zie onderstaande tekening) en starten
gelijktijdig in de Meeuwenlaan

(vak 1) en in de Lijnbaan (vak
10). Pas als in een vak de
werkzaamheden zijn afgerond,
wordt er gestart met het volgende vak. Door deze werkwijze wordt er nooit op meer
dan twee plekken tegelijkertijd
gewerkt aan de nieuwe bestrating van de Kamperpoort.
Zo blijft de bereikbaarheid zo
goed mogelijk en de eventuele
overlast beperkt.
De aanleg van de definitieve
bestrating rondom het Feniksterrein (niet aangegeven met
een nummer op de tekening)
zal plaatsvinden na de bouw
van de woningen op dit terrein.

Elke donderdag is er een
MaxiAxie blok voor kinderen
van 4 t/m 8 jaar. Op dit moment wordt er nog gewerkt
aan het thema Indianen. Ina
en Margriet begeleiden deze
activiteiten.
Op dinsdag zijn we in samenwerking met de Muzerie bezig
geweest met het maken van
kunstzinnige “Vogelhuizen” in
het kader van de Sociaal Artistieke projecten. Claire en
Tiemen hebben samen met de
kinderen foto’s gemaakt van
de woningen in de Vogelbuurt.
Deze foto’s zijn uitvergroot op
witte vellen. De kinderen hebben deze foto’s ingeschilderd.
Daarna zijn ze van start gegaan met het maken van grote
vogelhuizen. Niet voor de vogels, maar als kunstwerk voor
de wijk. In de vogelhuizen hebben de kinderen met diverse
materialen een voorstelling
gemaakt die door de gaten in
de voorkant bekeken kunnen
worden. Ze zijn heel bijzonder
geworden! Deze zullen tentoongesteld worden in het kunstatelier Tante Jee.
Voor beide dagen geldt het volgende: We beginnen om 15:45
uur en eindigen om 16:45 uur.
Als je je opgeeft voor een blok
dan is het ook de bedoeling dat
je alle keren komt. Kun je een

Meisjesclub
Elke woensdagavond is er in
het wijkcentrum Ons Eigen
Huis een meisjesclub voor alle
meiden van 8 t/m 10 jaar. De
komende weken gaan we bezig met sprookjes, handvaardigheid, muziek, fotografie en nog
veel meer. Zin om te komen?
Het is iedere woensdag van
18:30 – 20:00 uur. Je betaalt
per keer € 0,50 cent voor de
activiteit. De club wordt begeleid door Iris en Ingrid.

keer niet, of ben je ziek, dan
meld je je af bij het wijkcentrum.
Dit mag mondeling maar ook
telefonisch. Zo weten wij wie er

wel of niet komt en hoeven we
niet te wachten op kinderen.

Feestelijk jaarafsluiting voor de jongeren
Op donderdag 31 december op
oudejaarsavond was er voor de
jongeren van 9 t/m 16 jaar een
oudejaarsfeest!
Vanaf 18.00 uur tot 22.00 uur
konden de jongeren terecht in het
wijkcentrum voor verschillende
activiteiten. Er waren deze
avond zoon 25 jongeren in het
wijkcentrum te vinden.
Deze avond was georganiseerd
door jongeren/kinderwerk.

De werkzaamheden zijn in vakken verdeeld.

Bijzondere bruiloft
Nee, het is echt geen grap.
Het was ook geen moetje zo
te zien. Als je toch al van plan
bent om te trouwen, en je bent
allebei zo gek van carnaval,
waarom dan niet tijdens carnaval?? Dat moeten Angelique en
Henk gedacht hebben.
Dus togen zij op 15 februari in
een carnavalsoptochtje, allen
geheel in kostuum, naar het

gemeentehuis om in het huwelijk te treden. Diverse mensen
woonden het huwelijk bij; de
een als indiaan, de ander als
jonkvrouw, weer een ander
als een celebration mars. Een
prachtig bruidspaar, geheel
in paarse trouwjurk, toppers
glitterpak en een bonte stoet
als gevolg. Er werd wat nagedronken in het Swolsch Cafe,

‘s Middags om 15.00 uur was
iedereen in het wijkcentrum om
alles klaar te zetten en om het
eten voor te bereiden. Elke ruimte
van het wijkcentrum had zo zijn
eigen activiteit. Zo was er in de
jongerenruimte disco en was de

waarna het bruidspaar om
15.00 uur werd opgehaald om
bij de Timeless in het Sassendonkse huwelijk te treden, geleid
door de nachtburgemeester
van Sassen-donk (Edwin Vennik). Kortom, het was een hele
bijzondere trouwerij, zoals velen van ons nog nooit hadden
mee-gemaakt.

karoake set aangesloten op de
nieuwe lcd tv. Ook was daar een
podium neer gezet waar veel op
gedanst werd.
Verder konden er pannenkoeken
en vlees worden gemaakt op
de verschillende gourmet/wok
stellen in de grote zaal. In het
begin waren de jongeren niet
echt geïnteresseerd maar naar
een tijdje gingen een aantal toch
maar even proberen en toen wilde
iedereen opeens wat lekkers
maken.
Ook was de mogelijkheid om in
de grote zaal te tafeltennissen,
airhockey te spelen en om mee te
doen aan een bingo.

Als grote verrassing was er voor
de jongeren een playstation 3
spelcomputer. Die was voor deze
avond op een beamer aangesloten
en zo konden ze op een groot
scherm gamen. Heel populair
was voetbal en er werd dan ook
een kleine competitie opgezet. Ze
vonden het erg leuk om op een
groot scherm hun favoriete game
te spelen.
Uiteraard mocht op deze avond
de oliebollen niet ontbreken en
was de sfeer erg gezellig.
Deze avond is mede mogelijk
gemaakt door Travers, gemeente
Zwolle, Deltawonen, Openbaar
belangen en Strik.

Johanna’s restaurant
blijft open tot eind 2010
Na veel inspanningen is het gelukt om Johanna’s restaurant in
ieder geval tot december 2010
open te laten blijven. Afgelopen tijd zijn er door STRIK en
vrijwilligers bij de bewoners
in de buurt handtekeningen
opgehaald. Gelukkig is het tot

nu toe niet nodig gebleken om
deze petitie in te zetten. STRIK
en de vrijwilligers willen alle
bewoners bedanken voor hun
inzet om het restaurant en Johanna te behouden.

Programma

De Hollandse Avond

Wijkcentrum “Ons Eigen Huis”
Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Op 11 december was het dan
zover. Om 20.00 uur ging de Hollandse avond in de Kamperpoort
van start. Zelf waren we natuurlijk
al ruim van te voren aanwezig.

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

De vorige dag hadden we het
podium al neergezet en Johanna
had flink boodschappen gedaan
om alle bewoners te kunnen voorzien van hapjes en sapjes.
Omdat er aan zo’n avond best wat
regelwerk vooraf gaat, had ik persoonlijk wel de kriebels gekregen.
Zou het allemaal goed gaan??
Waren we niets vergeten?? De
dag ervoor hadden we natuurlijk
alles nog eens doorgenomen,
maar toch ….
Om half acht kwamen de eerste
bewoners en tegen acht uur was
het gewoon vol. Raymond startte
de avond en het was ook gelijk
gezellig. Ik heb de hele avond
alleen maar lachende mensen
gezien. Iedereen vond het super
gezellig.
Zelfs aan het rookbeleid werd
goed gehouden. Na een tijdje
kwam Henry van Velzen voor ons
zingen, waarna om 22.00 uur.
Bouke zijn intrede deed. Super
vond iedereen het.

12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.30 uur
19.30 - 21.30 uur
Woensdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
De avond werd aangevuld door
Harm waarna de afsluiter natuurlijk weer door onze eigen Raymond
werd verzorgd. Het was een zeer
gemoedelijke avond en zo links en
rechts heb ik nog eens gevraagd
of mensen nog iets toe te voegen
hadden.
Overal was het antwoord… Nee,
hier hoef je niets aan toe te voegen, dit is een avond zoals we dat
graag zien in de Kamperpoort. Wij
als STRIK zijn ook vastbesloten in
2010 ook regelmatig van ons te
laten horen.

Voetbaltoernooi
Op dinsdag 23 februari was het
zo ver. Na lange tijd was er weer
een zaalvoetbaltoernooi voor de
bewoners uit de Kamperpoort.
Het toernooi werd ge-organiseerd door
een aantal jongeren met ondersteuning
van het jongerenwerk. Het idee van
straten tegen elkaar kwam van ouders
van de jongeren.
Door het slechte weer en de kou was
er een hal in de WRZV ge-huurd. Deze
keer moest je met je eigen straat een
team vormen en het opnemen tegen
andere straten. Een aantal straten
waren samengevoegd omdat het
anders te moeilijk werd om in sommige
straten een team te vormen.
Elk team bestond uit 2 volwassen van
18+ en 3 kinderen van 6+. Om 18.00
uur was de officiële aftrap, maar
omdat iedereen al druk bezig was met

overschieten en natuurlijk oefenden
om doelpunten te maken werd de
eerste wedstrijd pas om 18.15 uur
begonnen. Er werd fanatiek gespeeld.
De sfeer was erg goed en er werd ook
rekening gehouden met de jongere
voetballertjes. Het was een zeer
leuke avond en er werd nog door een
aantal bewoners zelf een wedstrijdje
georganiseerd tussen de volwassen
en de jongeren.
Deze werd nipt gewonnen door
de jongeren. Aan het eind was de
prijsuitreiking en de Hoogstraat /
Meeuwenlaan en Nachtegaalplein
hebben het toernooi gewonnen. De
fairplay prijs ging naar de Kleine Baan.
Het was een geslaagd toernooi, en
voor herha-ling vatbaar.

Avond4daagse
Op 7 juni gaat de avondvierdaagse 2010 weer van start.
Als je zin hebt kun je met de groep van de kamperpoort
meelopen. Als je onderstaande coupon invult en inleverd,
regelen wij de rest van de inschrijving. De avondvierdaagse
vind plaats van maandag 7 t/m vrijdag 11 juni. Bij kinderen
tot groep 5 is het meelopen onder toezicht van een ouder
of verzorger verplicht. Je kunt kiezen tussen 5 en 10
km. De kosten voor de avondvierdaagse zijn 5,00 per
inschrijving. Dit is inclusief medaille en drinken & lekkers
onderweg.
Groetjes, Strik & ingrid

Vrijdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Johanna’s Rest. Soepdag
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Koffiebingo voor volwassenen
Johanna’s restaurant
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar

Dinsdag
15:45 - 16:45 uur
Woensdag
13:30 - 15:00 uur

Maxi Axie 4-7 jaar en 8-12 jaar

18:00 - 19:30 uur

Woensdagmiddaginstuif 4-12 jaar
(met elke 2e woensdag bingo)
Meidenclub 8-10 jaar

Donderdag
15:30 - 17:00 uur
15.45 - 16.45 uur

Tienersoos 9 t/m 11 jaar
MaxiAxie

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

Jongeren
Dinsdag
17.00 - 18.00 uur Tienersport 9 t/m 12 jaar
		
Bij minimaal 5 deelnemers!
		
Gymzaal aan de Wilhelminastraat
Let op! Vertrek om 16.45 uur vanaf het wijkcentrum
Neem je sportspullen en fiets mee!
Woensdag
15.00 - 17.00 uur
19.30 - 21.00 uur

Tienerclub 9+
Meidenclub 11+

Donderdag
19.30 - 21.00 uur

Tienerclub 13+

Vrijdag
Nieuw!
Op verzoek van de jongens regelmatig in overleg: de
jongensclub 13+
zie ook: jongerenkkk.hyves.nl

Naam:
Adres:
Leeftijd: 			
Ik loop voor de

08.30 - 11.00 uur
12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Johanna’s restaurant
Vrouwengroep
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Country line dance (volwassenen)

Kinderen

"

"

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar

Km:

e keer (belangrijk voor je medaille)

Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
Gabriëlle de Bruin; g.dbruin@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120

KID Z
Zone
Koken in een echt restaurant…..
Lijkt het je leuk om te koken met een echte chef-kok in een echt restaurant?
Nou, dat gaat binnenkort gebeuren!
De data’s zijn nog niet exact bekend,
maar we zullen het tijdig aanplakken in het wijkcentrum.
Het is voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maximaal 8 kinderen per groep.

Even
voorstellen

Opening tante jee...
Zaterdag 13 maart vond
de opening plaats van
het
nieuwe
kunstatelier
“tante Jee” aan de Veemarkt 23. Het voormalig
kantoor van Delta Wonen.
Er was al een kunstatelier maar
die moest verdwijnen met de
sloop van de Vogelbuurt. Samen met kunsten-centrum Muzerie, Delta Wonen, gemeente
en Travers welzijn is gezocht
naar een nieuwe locatie en
gevonden waar iedereen erg
blij mee is. Dat was wel een
feestelijke opening waard. Om
bewoners naar de feestelijke
opening te lokken trokken de
studenten van ArtEZ op 2
bakfietsen met muziek door de
wijk. Wethouder Erik Dannenberg verrichte de opening en
bewoners en belangstellenden konden een kijkje nemen

in het nieuwe atelier + een
expositie van resultaten van
activiteiten van de kinderen.
Het atelier is een nieuwe plek
voor de Sociaal Artistieke
Projecten in de Kamperpoort
voor kinderen, jongeren en
volwassenen. Op het gebied
van kunst en cultuur, zoals
dans, theater, muziek en beeldende kunst. Dit alles vanuit
de Sociale Pijler Kamperpoort.
Het nieuwe atelier biedt naast
een atelier/werkruimte voor

kunstenaars ook een plek
voor de studenten van ArtEZ.
Zij zijn tot de zomervakantie te vinden in de wijk en
gaan bezig met een buurtsoap voor /door bewoners.
De Kamperpoorter Kunstploeg
gaan weer allerlei kunstzinnige
activiteiten uitvoeren met de
bewoners uit de Kamperpoort.
De opening gemist, kom
gerust een keer een kijkje nemen bij Tante Jee.

onze nieuwe wijkdichteres Alie Hasselt
Geboren en getogen Kamperpoorter ben ik niet,
maar ik voel me thuis in de wijk, al zo’n 15 jaar.
Een praatje hier, een bakkie daar,
Al is het maar een lach of een groet,
Kortom, ik zit hier goed.

Een stukje schrijven over de Kamperpoort,
waar we al zo veel over hebben gehoord
Eerst de Kleine Voort gesloopt, toen de vogelt jesbuurt,
het hart van de wijk.
Dat oude zijn we nu allemaal kwijt.
Kamperpoort
Een wijk voor jong en oud
Waar in de toekomst volgens plannen
heel wat bij wordt gebouwd
Ik hoop dat bij al het nieuwe wat komen gaat
De kamperpoort zijn oude karakter bewaard

Op de koffie bij
tante jee...
De KKP heeft weer een atelier!
Na de sloop van de Vogeltjesbuurt gaan we weer starten met
activiteiten in het oude Inloopcentrum aan de Veemarkt 23.
Toen wij een keer op weg
waren naar ons oude atelier aan de Merelstraat, vroeg
Ilona Ribberink waar we naar
toegingen. “Naar ‘t atelier.”
Zij: “Tante Jee? Wie is Tante
Jee?”
Zo is de naam van het nieuwe
atelier tot stand gekomen.

Kom dus gerust eens bij deze
nieuwe tante in de wijk op bezoek!
We
hebben
een
hoop
opgeknapt, en het is er erg
gezellig geworden!
Binnenkort starten de eerste
cursusavonden. We houden je
op de hoogte via flyers
over wat er allemaal te doen
is de komende tijd. Hou dus je
brievenbus in de gaten!
Heb je zelf ideëen? Altijd al
eens willen beeldhouwen? Mozaïeken? Tekeningen maken
met houtskool?
Laat het ons weten, en wie
weet zien we je straks bij Tante
Jee!
Groeten!
de Kamperpoorter KunstPloeg

