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Er niet veel publiciteit aan
geschonken, de kans is
dan ook groot dat u er niets
van heeft gemerkt, maar de
Kamperpoort
heeft
hoog
bezoek gehad. Op 15 maart jl.
bracht Ank Bijleveld, de nieuwe
Commissaris van de Koningin
in Overijssel, een bezoek aan
Zwolle. Bijleveld is nog maar
kort geleden benoemd als
Commissaris en is begonnen
aan haar kennismakingsronde
in de provincie. Provincie
hoofdstad Zwolle had de
eer om als eerste gemeente
bezoek van haar te krijgen.
Namens de Raad van Toezicht
Kamperpoorters gingen Leo
Jorink en Fieni Koiter met
haar in gesprek.
Leo en Fieni kijken met
tevredenheid terug op het
gesprek. Een gesprek waar
overigens ook burgemeester
Meijer, verschillende wethouders,
projectontwikkelaars en projectleiders van verschillende Zwolse
woningbouwcorporaties
bij
aanwezig waren (zie foto).
Fieni: “Bijleveld was een en al
luisterend oor en heeft ons ruim
de tijd gegeven zodat we vanuit
de bewoners goed hebben
kunnen aangeven waar het voor
ons bij de wijkvernieuwing om
draait.
We hebben de nadruk kunnen
leggen
op
de
noodzaak
om voort te maken met de
herstructurering, dat op het
braakliggende terrein van de
Vogelbuurt zo snel mogelijk de
schop in de grond moet, dat de
verpaupering van de Veemarkt
een doorn in het oog is en dat
het van het grootste belang is
om te blijven investeren in de
leefbaarheid van de buurt”.
Ook het nut van het wijkcentrum,
de
toegankelijkheid
van
de
openbare
ruimte
en
voorzieningen in de Kamperpoort
en het verkrijgen van een school
in de Kamperpoort waren
onderwerpen waar bij stil is
gestaan.

Commissaris van de Koningin
bezocht Kamperpoort

Leo heeft de aanwezigen sterk
op het hart gedrukt dat na alle
jaren van onduidelijkheid en
uitstel van plannen nu op zeer
korte termijn de neuzen van alle
partijen dezelfde kan op moeten
gaan staan. “Het sein moet
op groen”. Alleen dan kan de
Vogelbuurt, het Katwolderplein
en de andere deelprojecten
eindelijk verwezenlijkt gaan
worden.
Leo en Fieni hebben ook een
pluim gegeven. De Kamperpoort
is een wijk geworden waar
het voor senioren mogelijk
is om lang te kunnen blijven
wonen. De Nieuwe Haven
en het seniorencomplex aan
de Lijnbaan biedt hiervoor
uitstekende mogelijkheden. En
met IJsselheem in de wijk is het
mogelijk om zorg aan huis te

krijgen zodat, als het lichamelijk
allemaal wat minder gaat, toch
nog in de eigen woning gewoond
kan worden.

Foto: Harry ten Klooster

Brievenbus is terug
Het heeft even geduurd, maar
de brievenbus tegenover het
wijkcentrum is weer terug van
weggeweest. En met een nieuwe
en fris jasje.
Sinds de brand in het hoekpand
aan de Hoogstraat is de brievenbus
verwijderd. Omdat het niet veilig
was, zijn er hekken omheen gezet
en kon men er niet meer bij.
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Even voorstellen...

Blue Monday

Beste bewoners van de Kamperpoort,

Depressief ???
De kamperpoort
heeft er in ieder geval geen last van!
Maandag 17 januari was het weer
“Blue Monday”
vrij vertaald
“Depressie Maandag”.

Ik wil mezelf graag aan de
Kamperpoorters voorstellen. Mijn naam
is Angelique Claes, 30 jaar en woon met
mijn vriend in Drenthe. Dagelijks rijd ik
naar Zwolle om aan de slag te gaan bij
woningcorporatie deltaWonen. Vanaf 1
december 2010 ben ik hier namelijk aan
het werk als woonconsulent. Ik heb het
stokje in de Kamperpoort overgenomen
van Paulien v.d. Berg en Joke Braam.
Beide collega’s zijn nog steeds actief bij
deltaWonen, maar werken nu in andere
delen van de stad en regio.
Samen met mijn collega’s Ruud
van Rooijen (wijkconsulent), Hans
Kamphuis (complexbeheerder van
de Keersluis en Lijnbaan) en Emiel
Damman
(complexbeheerder
van
o.a. de Harm Smeengekade 20) zet
ik me actief in voor de leefbaarheid in
de Kamperpoort. Een boeiende wijk
in ontwikkeling met veel betrokken
bewoners.
Je kunt mij tegen komen in “Ons Eigen
Huis”, daar heb ik wekelijks overleg
met het OK-team. Maar natuurlijk ook

Aankondiging
SJIT-week
Naar aanleiding van het ingezonden
stukje in de vorige wijkkrant dat ging
over stront, stront en nog eens stront,
hebben wij besloten een week te
organiseren die alleen maar over
shit gaat! Natuurlijk is poep vies, en
niemand praat er echt met passie
over, maar het houd ons allemaal
toch dagelijks bezig. Strik introduceert
daarom in samenwerking met Travers
en de Muzerie een echte SJITWEEK.
Wist u dat er zelfs een theater stuk over
geschreven is?? Tot dan!!

Poep aan je schoen
Als mijn hond kalm zit te poepen
knijpt hij dus ook zijn ogen dicht
blindelings laat hij het ﬂoepen
kijkt zelfs niet om naar wat daar ligt
mijn hond leeft dus in het heden
kijkt niet om naar wat hij net deed
poepen is net als verleden
het interesseert hem geen reet
kan daar nog heel veel van leren
beschouw verleden maar als poep
doorgaan en de rug toekeren
laat voor een ander wel de troep.

Wanneer?
30 en 31 mei en 1 en 3 juni
Poep op de stoep.
D’r ligt poep op de stoep.
Een strontvlieg roept zijn vrienden.
En ze vliegen naar het hoopje toe.
Ze smullen en smakken.
Want wat is er nou lekkerder dan poep.
Dat ligt te stinken op de stoep.

op andere plekken in de Kamperpoort,
zoals in de Keersluis, de Veemarkt of
het studentencomplex aan de Harm
Smeengekade.
Ik zet mij de komende jaren graag,
samen met de bewoners en de werkers
in de wijk, in om te zorgen dat de
Kamperpoort een ﬁjne plek is om te
wonen, nu en in de toekomst.

Om uw geheugen even op te frissen.
Een Engelse psycholoog (Cliff Arnall)
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 , goede voornemens al
gebroken en de vakantie duurt nog
eeuwen! Daarnaast zijn de meesten
in januari nog redelijk blut door de
feestdagen, terwijl in de derde week
wel weer de maandelijkse rekeningen
binnenstromen.
Natuurlijk gingen wij de boer op met een
tulp voor iedereen. De meeste mensen
konden het zich wel herinneren van vorig
jaar. Goh, is het alweer de depressiefste
dag? Wat vliegt de tijd toch! Zo waren de
meeste reacties. Het werd in ieder geval
weer leuk ontvangen. Met de hartelijke
dank voor de medewerking van Jan en
Cona van Het Stadshaagje.

Verschuivingen in
team Travers welzijn
Vanaf 1 januari jl. zijn er een
aantal wijzigingen in de uren en
werkzaamheden van het sociaal
cultureel werk en Jongerenwerk.

Zij zal bezig gaan met de activiteiten op
de woensdagmiddag en met de sociaal
artistieke activiteiten voor jongeren
vanaf 11 jaar.

Miny Westra heeft naast haar taken voor
het volwassenenwerk, 4 uur MaxiAxie
overgenomen van Ingrid Schakelaar.
Zij zal de MaxiAxie activiteiten op de
donderdagmiddag gaan organiseren.
Zij zal voor deze middag ook
aanspreekpunt zijn.

Cristianne Schram is coördinator van
het Preventie netwerk. Mocht u vragen
hebben of iets willen weten dan bent u
van harte welkom in het wijkcentrum. Of
schiet ons even aan als we in de wijk
zijn!!!

Ingrid Schakelaar heeft 6
jongerenwerk
overgenomen
Cristianne Schram.

uur
van


Avond4daagse
Op 23 mei gaat de avondvierdaagse 2011 weer van start. Als je zin hebt kun je met
de groep van de kamperpoort meelopen. De avondvierdaagse vind plaats van
maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei. 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
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Ik loop voor de

Km:

Ik loop:

ma / di / wo / do / vrij

e keer (belangrijk voor je medaille)

Bij inschrijving direct betalen. Briefjes inleveren kan tot uiterlijk 11 mei.

Wethouder informeert Raad van Toezicht
Op 10 maart jl. heeft wethouder Nelleke Vedelaar de
Raad van Toezicht Kamperpoorters geïnformeerd over
de voortgang van een aantal
belangrijke projecten in
de Kamperpoort. Of liever
gezegd: over het gebrek aan
voortgang. Het ging vooral
over het Katwolderplein/
Vogelbuurt en uiteraard over
de IJsselhallen.
Vogelbuurt
Al sinds eind 2009, toen de
economische crisis toesloeg,
wordt druk overlegd over het
Katwolderplein. Dit wordt
ontwikkeld door Multi Vastgoed, met een grote parkeergarage van de gemeente
Zwolle eronder. Ertegenaan
ligt straks de nieuwe Vogelbuurt, die wordt ontwikkeld door
deltaWonen. De gemeente
wil graag dat alles doorgaat,
maar wil daar zelf niet te veel
voor betalen. Hetzelfde geldt
natuurlijk voor Multi en deltaWonen. Er wordt dus touw
getrokken om geld, veel geld.
Daarnaast is het plan ook
juridisch nogal moeilijk, denk
alleen maar aan de parkeergarage van de gemeente
met winkels en woningen van
Multi Vastgoed daar boven.
Ook de verplichte (Europese)

aanbesteding is hierdoor erg
ingewikkeld.
“Ja, maar dan kun je toch
daarnaast gewoon de nieuwe
Vogelbuurt bouwen?”, vroeg
iemand van de RvT aan mevrouw Vedelaar. “De inzet van
de gemeente is om de sociale
huurwoningen zo snel mogelijk door deltaWonen te laten
bouwen, eventueel los van het
Katwolderplein. Het ziet ernaar
uit dat dit gaat lukken”, aldus
de wethouder. Inmiddels is
duidelijk dat uiterlijk in juni de
gemeenteraad van Zwolle de
ﬁnalebeslissing gaat nemen.
Mogelijk dat in de loop van
april/mei alvast begonnen kan
worden met het ontwerpen
van de nieuwe Vogelbuurt. Als
RvT willen we weer een sterke
participatie van bewoners bij
het ontwerpen, aansluitend
bij de initiatieven van eerder.
Als alles naar wens verloopt,
zou in 2012 de bouw kunnen
starten. In 2013 zou de nieuwe
Vogelbuurt er dan eindelijk
kunnen staan.
IJsselhallen/ Veemarkt/
Lijnbaan
Over de IJsselhallen was
wethouder Vedelaar een
stuk minder optimistisch. De
gemeente heeft geen geld (enkele tientallen miljoenen) om

Op de foto het college van B&W met de commissaris van de Koningin op
het dak van de Nieuwe Haven (fotograaf Harry ten Klooster).

de hallen op korte termijn te
verplaatsen. Het zit er daarom
dik in dat er een contractverlenging komt, waardoor de
IJsselhallen nog minstens
tien jaar zullen blijven op de
plek waar ze nu staan: in de
Kamperpoort dus. Dat is heel
jammer want er zouden veel
nieuwe huizen komen waardoor de Kamperpoort een
volwaardige woonwijk zou
worden met eigen voorzieningen, zoals een basisschool.
Met het blijven staan van de
IJsselhallen zal de sterk verloederende Veemarkt nu echt
aandacht moeten krijgen. De
RvT heeft hier de wethouder
op gewezen. Goed nieuws is
er ook: de eerder geplande
nieuwbouw op de speeltuinlocatie aan de Lijnbaan en
rond de Elbertschool zal op de
lange baan worden geschoven
zolang de IJsselhallen op de
huidige plaats geëxploiteerd
blijft worden. Voor de IJsselhallen betekent dit wel dat ze
nieuwe vergunningen moeten
krijgen. Dat betekent dat ze
investeringen moeten doen
aan het pand om de (geluids)
overlast in te dammen.
Brandweerkazerne
Ook een kwestie van geld is
de geplande nieuwbouw op de
plaats van de brandweerkazerne. Daar zouden mogelijk
een aantal dure herenhuizen
komen, maar de kans daarop
is voorlopig verkeken. Pas als
de huizenmarkt weer aantrekt
voor dure nieuwe huizen, zal
voor deze locatie een plan gemaakt worden. De kazerne zal
in ieder geval niet leeg staan,
maar enkele jaren tijdelijk
gebruikt gaan worden. Welke
functie dit moet zijn wordt nu
onderzocht.

Eénrichting!
andere zelf de straatstenen
kiezen. Maar er mocht ook
meegepraat worden over
andere zaken.

De meeste mensen hebben
waarschijnlijk wel de plannen
gezien voor de herinrichting
van de openbare ruimte. De
bewoners konden toen onder

Inmiddels zijn deze plannen
goedgekeurd en zijn al
grotendeels uitgevoerd in het
middendorp. In deze plannen is
ook aangegeven dat een aantal
straten eenrichting worden. Het
lijkt erop dat nog niet iedereen
zich hiervan bewust is, want
er rijden nog regelmatig auto’s
tegen de rijrichting in.
De
politie
controleert
regelmatig,
dus
wees
gewaarschuwt.

De Feniks is nog niet klaar is,
zodat de Hoogstraat en Kleine
Baan slecht te bereiken zijn.
Daarom kan de Achterom
nu van beide kanten worden
ingereden.
Voor
de
goede
orde
een opsomming van de
eenrichtingsstraten:
Hoogstraat vanaf de stad tot
de Kleine Voort, Kleine Baan
vanaf Hoogstraat tot Lijnbaan,
(Nieuwe) Brakkenpad vanaf
Touwslagerij tot Hoogstraat.

Vreugdevuur op
oudejaarsavond lijkt een
traditie te worden
Het is inmiddels alweer even
geleden, maar het vreugdevuur
in
de
Kamperpoort
op
oudejaarsavond lijkt een traditie
te worden. Net als in 2009 werd
er op vrijdag 31 december 2010
het jaar warm en knallend in de
wijk afgesloten.
Rond 19:00 uur werd er aan de
Meeuwenlaan op het grasveld,
tussen het trapveldje en de snelweg
A28 een groot vreugdevuur
ontstoken. Ruim 75 bewoners
waren op deze warme ontmoeting
afgekomen, maar daarnaast was
er ook een grote groep kinderen
van de partij. Al met al was het
een gezellig samenzijn. Er was
de mogelijkheid om carbid te

schieten, maar hier werd niets tot
nauwelijks gebruik van gemaakt.
Er kan worden terug gekeken op
een ongemoeide jaarwisseling in
de wijk. Alles is rustig verlopen en
er is weer het nodige vuurwerk de
lucht ingeschoten. De wijkwerkers
kijken dan ook positief terug
op de feestdagen. Bewoners
hebben bijna alles zelfstandig
georganiseerd en hebben er met
elkaar een gezellig samenzijn
van gemaakt. De komende
jaarwisseling duurt nog even, maar
als het een echte traditie blijkt te
zijn, zal het ook het aankomende
jaar
worden
georganiseerd?
Wordt hoe dan ook later in het jaar
vervolgd, eerst nu de zomer.

Uitstapje

De Krokus- /

Bakkerijmuseum

voorjaars

Hattem

vakantie

In de voorjaarsvakantie zijn
wij met 24 kinderen naar het
bakkerijmuseum
in
Hattem
geweest.

Tijdens deze vakantie gingen
de normale activiteiten niet
door, alles zat natuurlijk heerlijk
in de vakantie sferen. Lekker
uitslapen, en vooral doen waar
je zin in hebt. Voor vele mensen
een lekker weekje wintersport.

Om kwart voor 10 zijn wij met de
kids richting eekwal gelopen om
de bus naar Hattem te pakken. 8
over 10 zijn wij in de bus gestapt,
de buschauffeur was zo vriendelijk
om alle kinderen gratis te laten
reizen als wij ons netjes zouden
gedragen. Nou dat was natuurlijk
geen enkel probleem, op een enkel
stopknopje na hebben zij zich als
voorbeeldige kinderen gedragen.
Eenmaal in Hattem zijn wij
richting bakkerijmuseum gelopen
waar Ingrid de entreekaarten
heeft gekocht. We gingen per
groepje naar binnen met als doel
koekmannetjes zoeken met een
letter en een speurtocht door het
hele museum heen.
Het bakkerijmuseum was druk
bezocht. Sommigen van ons
hebben een voorstelling bezocht
van een bakker die voor deed
hoe je heerlijke paasbroodjes kan
maken van vers deeg. Hij deed dit
met veel gekkigheid en het was
dan voor groot en klein erg leuk.
Sommigen hebben nog de tijd
gevonden om van marsepein een
varkentje te maken, deze mochten
ze ook mee nemen naar huis.
Om 12 uur hebben wij ons buiten
verzameld om de terugreis te
maken naar Zwolle.
Weer op de bus richting Zwolle
en stukje gewandeld vanaf de
Veerallee naar het Wijkcentrum.
Het was een geslaagde dag!

De gemiddelde kamperpoorter
blijft natuurlijk lekker thuis, want
daar is het namelijk gezellig
en warm. Bovendien gaat men
hier toch liever in de zomer op
vakantie. Voor de kinderen die
dus niet naar wintersport of verre
skioorden afrezen was er in ieder
geval een vakantieprogramma
ingelast. Er was weer van alles te
doen op de club.
Voor de jongeren was er geregeld
dat er een dagje gezellig in het
Hanzebad
gezwommen
kon
worden. Later die week gingen ze
nog eens een ochtend bowlen met
zijn allen en bij terugkomst waren er
broodjes gezond gesponsord door
Anthonie (Toontje) van Snackbar
Smullies. Hiervoor natuurlijk heel
hartelijk bedankt! Voor de kleintjes
was er een uitje naar Hattem
gepland. Ze gingen met de bus
naar het bakkersmuseum.
Een geweldig leuk uitje voor de
kinderen. De buschauffeur had
ineens 24 kinderen extra in de bus,
met 7 begeleiders. Volle bak dus.
Op donderdag werd er Herrie in de
keuken van Johanna gemaakt. De
kinderen gingen koekjes bakken.
Hier volgt een verslag van het
bakkerij-uitje.

Boekpresentatie ‘Dit is ons thuis’
groot succes

Nieuwe Haven wil een goede
buur zijn voor wijkbewoners

Donderdagavond 17 februari
jongsleden
was
er
de
boekpresentatie van het nieuwe
boek ‘Dit is ons thuis’ die is
uitgebracht als herinnering
aan de Vogelbuurt. Alle huidige
Kamperpoorters
en
oud
Vogelbuurters waren voor deze
avond uitgenodigd.
In 2009 kwam er een einde
aan bijna 85 jaar Vogelbuurt,
de karakteristieke wijk in de
Kamperpoort. Al die jaren kleurden
mensen samen de geschiedenis
van deze volkswijk. Herinneringen
uit het verleden zijn als aandenken
in een boek samengebracht. Het
boek is tot stand gekomen om
beelden levend te houden, samen
na te genieten en nogmaals te
beleven hoe de buurt ooit was.
Het boek is samengesteld en
gemaakt door bewoners uit de
wijk. Wethouder Nelleke Vedelaar
overhandigde de eerste boeken
aan de bewoners. Er waren ruim
125 bewoners bij de presentatie
aanwezig. Tijdens de presentatie
werd er stilstaan bij het belang van
het boek en deze werd vervolgens

Nieuwe Haven van IJsselheem
wil graag een goede buur zijn
voor de wijkbewoners. In het
gebouw aan de burgemeester
Vos de Waelstraat 1 worden
veel activiteiten georganiseerd
voor senioren en er is een
gezellig restaurant. Ook zorg en
huishoudelijke hulp kan bij de
mensen thuis worden gebracht.

symbolisch overhandigd aan de
Kamperpoort. De presentatie
vond plaats op het terrein van de
Vogelbuurt. De organisatie kijkt
terug op zeer geslaagde avond.
Het boek is inmiddels populair,
want er zijn al veel boeken in
omloop. Het boek is nog steeds
verkrijgbaar voor 2,50 euro in het
Buurtmuseum Kamperpoort. De
opbrengsten van de verkoop gaan

naar de wijkvereniging STRIK,
die hier weer nieuwe initiatieven
van kunnen organiseren. Bij deze
worden de bewoners die het boek
hebben gemaakt bedankt voor hun
inzet, want dankzij hun bijdrage is
het mogelijk om met het boek in de
hand herinneringen met elkaar te
delen.

Gezelligheid en eten
Wijkbewoners kunnen deelnemen
aan activiteiten zoals koersbal,
ﬁtgym, klaverjassen of sporten met
de Wii. Een activiteitenoverzicht
hangt in de hal van de woningen
aan de Lijnbaan en de Keersluis.
U kunt ook een exemplaar ophalen
bij de receptie.
In het restaurant worden complete
maaltijden geserveerd, zoals een
3-gangen menu. Maar er is ook de
keuze voor een éénpansgerecht en
vaak staan er lekkere stamppotten
op het menu. Ook voor een kopje
kofﬁe of thee en een praatje is het
restaurant heel geschikt. Loop
eens binnen en ervaar het zelf.

De medewerkers van Nieuwe
Haven staan u graag te woord. Het
restaurant is geopend van 09.30 –
16.30 uur
Meer informatie hierover kunt u
krijgen via de receptie van Nieuwe
Haven: (038) 4263700
Hulp en zorg thuis
Mensen die huishoudelijke hulp
of zorg aan huis nodig hebben,
kunnen deze krijgen vanuit Nieuwe
Haven. Ook wanneer u tijdelijk
hulp nodig hebt bijvoorbeeld
omdat u ziek bent of herstellend na
ziekenhuisopname, dan kan dat.
Nieuwe Haven kan zowel hulp
in de huishouding als meer
uitgebreide verzorging bieden.
Ook kunt u gebruik maken van
personenalarmering.
Wanneer
u dan op de alarmknop drukt, is
er snel iemand vanuit de Nieuwe
Haven bij u thuis om u te helpen.
Informatie hierover kunt u krijgen
via de afdeling zorgbemiddeling
van IJsselheem: (038) 4242504.

Vrouwen verwendag 2011
MaxiAxie
Dinsdag 15 februari, de dag
na Valentijnsdag hebben vele
vrouwen weer kunnen genieten
van onze jaarlijkse vrouwen
verwendag. Om 10.00 uur zaten
de specialistes klaar. Je kon voor
een klein bedrag verschillende
behandelingen krijgen. Er waren
schoonheidsspecialisten,
manicure pedicure nagelstyliste
kapster en masseuses. De
masseuses kwamen handen
tekort.
Terwijl
de
vrijwilligsters
de
dames inschreven voor diverse
behandelingen, zorgde Johanna
natuurlijk zoals altijd weer dat de
keuken gesmeerd liep. Broodjes
gezond, Turkse pizza, Soep en
noem het allemaal maar weer op.
Bij Johanna werd de innerlijke
mens ook goed verzorgd!

Het leuke aan deze dag was
achteraf dat we weer nieuwe
gezichten
hebben
gezien,
s’Middags was het dan ook drukker
dan vorig jaar. Er belden zelfs
mensen vanaf hun werk om te
vragen of er nog wel plek was later
op de dag. Bij de sieraden kraam
kon er ook leuke dingen worden
gekocht. Er waren handtassen,
armbandjes, oorbellen enz te
krijgen. Leuke spullen allemaal.
Het leuke was dat de vrouwen
verwendag dit jaar ook als kado
weggegeven werd. Een van de
dames vertelde thuis van deze
dag, en dat het haar wel leuk leek
om even te kijken. Waarop manlief
op Valentijnsdag zei dat ze zich
helemaal kon laten verwennen als
kado. Leuke aktie!

De afgelopen weken zijn de
kinderen op de woensdagmiddag
bezig geweest in de keuken.
Samen met Elien en Nikki zijn er
verschillende gerechten gekookt.
Op donderdag 17 maart hebben de
kinderen gekookt voor de ouders.
Voor de kinderen spannend maar
ook leuk om te laten zien aan je
ouders dat ze al zelf iets kunnen
koken.

Meidenclub
Elke woensdagavond van 18:00
tot 19:30 komen meiden van 7
t/m 10 jaar naar het wijkcentrum.
Er is meidenclub, Nikki, Elien en
Antje bedenken samen met de
meiden de leukste activiteiten. In
januari heeft Nina ambuz lessen
gegeven waar ruim 12 meiden
aan meededen. Lekker en gezond
bewegen op muziek. Wat had
iedereen het warm en wat was
iedereen moe naar aﬂoop.
Vanaf maart hebben de meiden in
tweetallen samen met Elien, Nikki
en Antje een aantal activiteiten
zelf bedacht en uitgevoerd.
Romana en Sandy beten de
spits af. Zij hadden samen een
speurtocht gemaakt, compleet met
geheimschrift en enge griezels.
Heel goed gedaan Sandy en
Romana. Ook alle andere meiden
gaan in tweetallen een activiteit

bedenken en organiseren voor de
hele groep.
We zijn benieuwd wat er voor
leuke, spannende activiteiten we
gaan doen. Ook een keer zin om
te komen. Loop gewoon is binnen
op woensdagavond. We vragen 1
euro eigen bijdrage en daar krijg
je heel veel gezelligheid, iets te
drinken en een leuke activiteit voor
terug!

Sportmix
Elke donderdag vanaf eind maart
kunnen kinderen in de leeftijd
van 4 t/m 12 jaar meedoen aan
de sportmix. Er wordt gestart om
15:45, kinderen kunnen tot 17:00
lekker spelen en sporten. Bij slecht
weer worden er binnen spelletjes
gedaan. Bij mooi weer gaan
we lekker naar het sportveld of
Elbertschoolplein. Kosten voor alle
keren zijn 3,00 euro of 0,50 cent
per keer.

Mozaïeken
Tijdens het buurtfeest in september
2010 is er al een start gemaakt
met het mozaïeken van tegeltjes.
Vanaf 22 maart zal er op de
dinsdagmiddag van 15:45 tot 17:00
een MaxiAxie blok mozaïeken
van start gaan. Iedereen van 4
t/m 12 jaar is van harte welkom!
Claire Mumford en Tiemen gaan
met de kinderen in Tante Jee op

22 en 29 maart, 5, 12, 19 en 26
april mozaïeken. Deze tegels
worden gebruikt voor het maken
van straatmeubilair die geplaatst
worden in de speeltuin aan de
lijnbaan. Meedoen?! Opgeven
hoeft voor dit blok niet maar mag
wel! Kosten zijn 3,00 euro voor alle
zes de bijeenkomsten of 0,50 cent
per keer.

Streetbeast!!
In het najaar van 2010 zijn een
aantal kinderen (o.a. Romana,
Georgina, Alisha, Marten, Cabin,
Sem,
Sabrina,
Jennifer
en
Romy) bezig geweest met het
beschilderen van stoeptegels.
Samen met Claire Mumford en
Tiemen is een ontwerp gemaakt
van een ganzenbordspel. Nu het
weer wat mooier weer wordt kunnen
de 63 tegels geplaatst worden.
Op maandag 28 maart zijn deze
geplaats op Elbertschoolplein. De
kinderen kunnen nu zelf iedere
dag hun eigen gemaakte bordspel
spelen. Zo is er weer een kleurig
stukje plein bij, waar kinderen ook
nog samen kunnen spelen.

Genieten van
Johanna’s frieten

Kamperpoort 30 km zone
Bij het binnenrijden van de
Kamperpoort
zijn
nieuwe
verkeersborden
opgehangen.
Kleine verkeersborden met
daarop de letters 30, voorzien
van een rood randje. Sinds
kort is de Kamperpoort, m.u.v.
de straten die de status van
woonerf hebben, een 30 km
zone.
Dat de Kamperpoort een 30 km
zone zou worden was al een aantal
jaren bekend. Bij het vaststellen
van het stedenbouwkundig plan
voor de Kamperpoort in 2006
stond het al benoemd. Ook met de
planmakerij en de herinrichting van
de openbare ruimte is hier rekening
mee
gehouden. Aanvankelijk
zou gewacht worden met het
ophangen van de borden totdat
alle straten van het ‘middendorp’
en ‘de feniks’ (her)ingericht waren.
Waarom de gemeente Zwolle
eerder is overgegaan tot het
ophangen van de borden is bij
de redactie van deze krant niet
bekend. Maar blij mee zijn we er
wel! Misschien heeft het te maken
met de lobby van o.a. de Raad

van Toezicht Kamperpoorters
om de 30 km zone z.s.m. in te
voeren. Ook na de herinrichting
van de Lijnbaan blijven vooral
vanuit deze straat signalen komen
dat er te hard wordt gereden.
Met het slopen van de woningen
Touwslagerij 1 en Grote Baan 1
wordt de zogenaamde knip in de
Lijnbaan opgeheven en is de straat
ineens een stuk langer. De angst
bestaat dat hardrijders er dan
nog meer vrij spel hebben terwijl
de Lijnbaan vaak door kinderen
en senioren overgestoken moet
worden om bij de speeltuin of
woonzorgvoorzieningen
te
komen.
Het invoeren van een 30 km
zone en het neerleggen van
drempels zullen hardrijders niet
tegenhouden. Het indrukken van
de voet op het gaspedaal bepaald
dat. Hardrijden zit tussen de oren.
Gehoopt wordt dan ook dat de
30 km borden en de drempels de
mensen achter het stuur bewust
maken en dat ze overgaan tot
voorzichtig rijgedrag.
Mochten
de
signalen
van
hardrijden toch blijven komen dan
zal optreden van de politie een
kwestie van tijd zijn. We moeten
als Kamperpoorters dan ook niet
raar opkijken dat we binnenkort
de wijkagent of zijn collega’s in de
buurt zien met een “lasergun” in de
hand.
Verbodborden vrachtverkeer
Het
‘middendorp’
was
altijd verboden terrein voor
vrachtwagens. Bij de Touwslagerij,
de Hoogstraat ten hoogte van het
wijkcentrum en bij de entree vanaf

de Meeuwenlaan hingen voor de
herinrichting van de openbare
ruimte de verbodsborden. De
borden hebben er jaren gehangen.
Ze waren aanvankelijk bedoeld
om de vrachtwagens die goederen
transporteerden naar en vanaf
de Fenix fabriek te weren
uit het woongedeelte van de
Kamperpoort.
Na de herinrichting zijn de borden
verdwenen, de Kamperpoort is
niet langer verbodszone voor
vrachtwagens. Nu er geen fabriek
meer staat zullen ook weinig
vrachtwagens nog iets in de
Kamperpoort te zoeken hebben.
Tenminste, zo zal wel gedacht zijn
op het stadskantoor. De mensen
in m.n. de Hoogstraat weten
wel beter. Hun karakteristieke
maar
enigszins
kwetsbare
woningen zitten niet te wachten
op trillingen veroorzaakt door die
ene vrachtwagen. Trillingen die
scheuren in de muren kunnen
veroorzaken. Misschien dat de
gemeente nog eens op het erf
kan kijken of de borden er nog
liggen….

De patatdag van Johanna is
bijna altijd in combinatie met de
kinderbingo.
Voorafgaand aan de patatdag
worden er eerst altijd minimaal
35 kilo aan aardappelen van hun
schilletjes ontdaan, en dat doet
Johanna met alle liefde.
‘s Morgens vroeg (07.00 uur)
begint ze al met het voorbakken
van de friet. Al met al een behoorlijk
zware klus. Deze dag wordt altijd
druk bezocht door jong en oud
en eindigt bijna altijd standaard
met de kinderbingo. Johanna’s
patatdag word altijd gehouden
op de tweede woensdag van de
maand.

Dit was een zeer geslaagde
eindejaar activiteit, die zeker
voor herhaling vatbaar is. Er
was een lekker glaasje fris en
een bittergarnituurtje besteld
voor die gene die daar trek in
hadden. Natuurlijk waren de
schaaltjes in een mum leeg,
maar ja, koud zijn ze gewoon
niet lekker.
De kinderen hebben het
enorm naar hun zin gehad. De
kleintjes hadden twee banen,
en de grotere ook. Bij de
kleintjes ging het voornamelijk
om het mogen rollen en de
kleur van de bowlingbal, terwijl
je bij de grotere natuurlijk echt
competitie zag.

Eerder die week was er een
heus kerstdiner georganiseerd
door de jongeren zelf. Petje
af hoor jongelui ! Het was een
gezellig diner!
Ook was er een avond ingelast
om kerststukjes te maken.
Ongeveer 30 vrouwen kwamen
opdagen!! Voor wie het
allemaal wat moeilijk vond om
een stukje te maken, hadden
we Margreet ingeschakeld. Ze
hielp waar nodig en gaf advies
als er om gevraagd werd. Aan
het eind van de avond gingen
er heel wat kunstwerken de
deur uit. Er werd heel wat
afgekwebbeld en gelachen.
Het leek wel een kippenhok!
Super gezellig hoor.
Aan het begin van de
kerstvakantie had Strik de
jongeren uitgenodigd om langs
te komen om over vuurwerk

te praten. Bij dat gesprek
hadden wij geen voorlichter
uitgenodigd, maar iemand
die precies weet hoe het niet
moet. Jan onze eigen vuurwerk
man, vertelde aan de kinderen
wat hem vroeger overkomen
was. Hij vertelde dat hij altijd
wel de stoere jongen was die
alles durfde. Maar hij vertelde
ook over die dag dat het dus
gruwelijk mis ging. Zijn hand
mist een aantal vingers, en
hij zit onder de littekens. Dit
gesprek heeft achteraf meer
impact gehad dan een gewone
voorlichter.
Ook Jan benadrukte het belang
van de vuurwerkbril. Oke het
staat niet zo stoer, maar als je je
ogen ermee kunt behouden, is
het zeker de moeite waard. De
kinderen hadden in ieder geval
iets om over na te denken.

Heb jij al de beroemde frieten van
Johanna nog niet geproefd??
Dan moet je beslist eens langs
komen!! Johanna hanteert kleine
prijsjes en grote porties!
Tot de volgende patatdag!

Creatief voor de vogeltjes
Tijdens de donkere wintermaanden hebben de vogels
minder tijd om op zoek te gaan
naar voedsel.
Doordat het ook nog eens koud is
en er sneeuw ligt, kunnen ze nog
minder voedsel vinden. Daarom
is het aan te raden om de vogels
een handje te helpen, zodat ze
gezond en wel de strenge vrieskou
kunnen trotseren. Bovendien is het
natuurlijk een mooi gezicht al die
kleine vogeltjes die voor je raam
komen om gauw een zaadje te
komen pikken.
En zo kwam het dat er tijdens de
creatief avond op 19 januari een

Wat deden we in december?
Onder het mom “Met bowling
ballen het jaar uit knallen”
waren alle kinderen en
jongeren uitgenodigd om
op 23 december bij Urbana
gezellig een potje te bowlen.

Voor 2011 is dat dus:
13 april
11 mei
8 juni
13 juli
14 september
12 oktober
9 november
14 december

Oudejaarsdag was ook een
gezellige activiteit Koos en
Gerard hadden een grote
bult gemaakt van hout om
later die dag aan te steken.
Supergezellig was het. Strik
droeg haar steentje bij door
vuurwerkbrillen uit te delen
aan de kinderen en jongeren.
Natuurlijk met de hartelijke
groeten van Jan.

krans werd gemaakt van stro,
bekleed met mos en vetbolletjes,
pinda’s en noem maar op.
Margreet was er weer bij, en liet de
creatievellingen zien dat een krans
op heel verschillende manieren
gemaakt kon worden. Er werden
mooie kransen gemaakt. De een
voor aan de deur of schutting, de
ander voor in de boom. De basis
is gauw gelegd, en de kransen
gaan lang mee. Af en toe kun je
ze bijvullen met een extra bolletje
of wat pinda’s. Bovenal staat het
natuurlijk best wel mooi. Het was
een zeer geslaagde gezellige
avond.

IJsselheem met ‘kleinschalig wonen’ in Fenixgebouw
aan de Lijnbaan

Herstructurering
Opnieuw twee woningen gesloopt
Aan de sloop van woningen in
de Kamperpoort lijkt maar geen
eind te komen. De afgelopen
weken zijn twee hoekwoningen
aan de Grote Baan 1 en
Touwslagerij 1 gesloopt.
De sloop van deze woningen
heeft alleen een heel ander doel
dan de sloop van de Vogelbuurt.
Deze woningen moeten plaats
maken om van de Lijnbaan een
doorgaande weg te maken.
Samen met de Hoogstraat
moeten voor het middendorp
deze twee straten de doorgaande
wegen worden. Bewoners zijn

bezorgd over de toekomst van de
Lijnbaan, bewoners zijn bang dat
automobilisten hier hard zullen
gaan rijden. Medio mei zullen de
werkzaamheden worden afgerond
en zal de weg gereed moeten zijn.
Bewoners aan de Grote Baan
3 en Touwslagerij 3 zijn tijdelijk
uitverhuisd elders in Zwolle. Al
met al is de sloop van deze twee
woningen en het doortrekken
van de nieuwe Lijnbaan een hele
operatie, maar tot nu toe verlopen
de
werkzaamheden
volgens
planning.

Bouw Theodora Vos de Waelhuis vordert goed
Aan het einde van het jaar
zullen zo’n dertig bewoners
en een groep medewerkers
van
woonzorgconcern
IJsselheem
hun
intrek
nemen in het Theodora
Vos de Waelhuis in het
Fenixgebouw
aan
de
Lijnbaan. De bouw vordert
goed en de verwachting is
dat het gebouw in het najaar
zal worden opgeleverd.
Op de begane grond van het
Fenixgebouw komen o.a. een
huisartsenpraktijk en apotheek.
IJsselheem realiseert op de
bovenliggende verdiepingen
kleinschalige
woonvormen
voor mensen met dementie.
Ook komen er kantoorruimtes.
Het zijn mensen die nu
wonen en werken in locatie
Weezenlanden.
Deze
locatie wordt in 2013 leeg
opgeleverd aan de Isala
klinieken.
Langzamerhand
zullen
groepen
bewoners
en medewerkers verhuizen
naar nieuw te bouwen, kleine
locaties in hartje Zwolle.

gezamenlijke woonkamer en
keuken. Hun dagritme lijkt
op dat van een gezin waarin
huiselijkheid en gezelligheid
voorop staan. Een verzorgende
vormt de spil. Er wordt samen
gekookt en gegeten, de was en
de afwas vindt in huis plaats.
Wie dat nog kan, helpt daar
bij. Ook kofﬁe gedronken,
een krantje gelezen en een
spelletje gedaan. Er wordt zo
goed mogelijk aangesloten bij
de gewoonten en wensen van
iedere persoon.

Kleinschalig wonen
Iedere
cliënt
heeft
een
eigen kamer. Groepen van
6 a 7 bewoners hebben een

Vrijwilliger worden?
Het Theodora Vos de Waelhuis
is het eerste gebouw voor
kleinschalig wonen dat gereed

komt. Straks is er behoefte
aan vrijwilligers die een
bijdrage willen leveren in de
huiskamers. Bijvoorbeeld een
spelletje doen met bewoners,
met iemand foto’s kijken of
samen een kopje kofﬁe drinken.
Ook zullen er vrijwilligers met
‘groene vingers ’kunnen helpen
in de prachtige binnentuin die
er komt.
Heeft u zin om vrijwilliger te
worden? Praat dan alvast eens
met vrijwilligerscoördinator
Aanmelden kan bij vrijwilligerscoördinator Ria Botter (038)
424 2611.

Planning werkzaamheden rond de Feniks
Het woonrijp maken van het
gebied in en rond de Feniks
zal in fasen worden gedaan.
Op de kaart zijn de stappen
genummerd. De planning is als
volgt:

Vanaf bovenaf is de voortgang van de Feniks in goed te zien.
(fotograaf Harry ten Klooster)

Fase 1
20 april - 10 mei 2011

Fase 9 en 10
19 september - 11 november 2011

Fase 2 t/m 5
12 september - 21 november 2011

Fase 11 en 12
23 april - 4 juni 2012

Fase 6 t/m 8
10 september - 3 december 2012

Fase 13 en 14
13 mei - 24 juni 2013

Programma
Wijkcentrum “Ons Eigen Huis”

Welke brug
wordt het?
Lopen en ﬁetsen we straks nu wel
of niet vanuit de Kamperpoort
over de nieuwe Rodetorenbrug
naar het het Rodetorenplein
en de Melkmarkt? 15 Februari
jl. presenteerde de gemeente
Zwolle vol trots het ontwerp
van de nieuwe Rodentorenbrug.
Een nieuwe brug over de
gracht welke het toekomstige
Katwolderplein en de binnenstad
met elkaar gaat verbinden. Vanaf
de A 28 de parkeergarage onder
het Katwolderplein in en hup,
“even de brug over” en je staat
in hartje centrum. Dat was/is de
gedachte. Nog geen maand later
ligt er een alternatief plan; de
‘Kamperpoortenbrug’.
Initiatiefnemers om de huidige
en voor ons vertrouwde maar
toch enigszins saaie “Nieuwe
Havenbrug” te verbouwen tot de
“Kamperpoortenbrug” moeten we
dit keer (helaas) buiten onze buurt
zoeken. De Stichting Levende
Stadsgeschiedenis Zwolle, enkele
bewoners van het Maagjesbolwerk
en de politieke partij GroenLinks
Zwolle hebben gezamenlijk een plan
gemaakt om de brug om te toveren
tot een brede wandelboulevard.
Een boulevard waar wandelaars
op aangename wijze de Zwolse
stadsgracht kunnen oversteken.
Wat de initiatiefnemers betreft
wordt
de
Kamperpoortenbrug
een sfeervolle entree naar de
oude binnenstad. Voor toeristen
lokt de Peperbus naar de
Ossenmarkt, de Kamperstraat
nodigt uit door te lopen naar De
Fundatie, de van Hattumstraat
trekt mensen het kunstkwartier in,
met z’n kunstuitleen, goudsmid,
creatieve boutiques… Voor ons
Kamperpoorters zal deze saaie

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

De nieuwe brug naar het Rodetorenplein

11.30 - 13.00 uur
19.30 - 21.30 uur

Inloop / kofﬁetafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Johanna’s buurtrestaurant
Country line dance (volwassenen)

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
11.30 - 13.00 uur

Inloop / kofﬁetafel
Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
08.30 - 11.00 uur
20.00 - 21.30 uur
Vrijdag
08.45 - 11.30 uur

Inloop / kofﬁetafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Kofﬁebingo voor volwassenen
Zumba dansen

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Kinderen

De oude brug nieuw ingericht

brug nieuw elan geven in onze
dagelijkse wandel- en ﬁetsroute
naar de binnenstad. Maar voordat
de brug ‘tot leven komt’ zal er eerste
politieke draagvlak nodig zijn.
In het plan worden de rijbanen
geconcentreerd aan de zuidzijde
van de brug, zodat een brede
‘boulevard’ een aangename route
wordt voor de vele wandelaars.
Tussen wandelzone en rijstroken
ligt het ﬁetspad, omzoomd door
groen en kleurrijke bloemen. Het
aantal rijstroken kan wellicht bij een
nieuwe verkeerscirculatie, wanneer
het Katwolderplein is opgeleverd en
de Pannekoekendijk is heringericht,

Inloop / kofﬁetafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

verminderen. De wandelzone kan
dan mooi breed worden waardoor
het nog aangenamer toeven zal
worden op de brug
Inmiddels is de lobbymachine om
politiek draagvlak te krijgen in volle
gang. De eerste doorberekening
laat zien dat de kosten voor dit
initiatief aanmerkelijk lager zijn dan
een geheel nieuwe brug bouwen.
En dat kan, in tijd van bezuinigingen,
wel eens een belangrijk onderwerp
worden. De tijd zal het ons leren
maar stiekem dromen we al van
die ‘boulevard’ en ook tegen de
naamsverandering van de brug
zullen we geen bezwaar maken.

Dinsdag
15:45 – 16:45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Woensdag
11.30 – 13.00 uur
13.30 – 15.00 uur
13:30 - 16:00 uur
18:00 - 19:30 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
aansluitend Kinderbingo
Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
Meidenclub 7 t/m 10 jaar

Donderdag
15:45 - 16:45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Voor meer info: Kinderwerk Kamperpoort
Ingrid Schakelaar; i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038 - 4213120
Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte:
Kinderwerk Kamperpoort

Voortgang van de Feniks
Na een lange, lange, lange
aanloop zijn de afgelopen
maanden dan eindelijk de
woningen op de Feniks locatie
uit de grond gestampt. Hier en
daar worden de buitenmuren
al opgetrokken en verschijnen
de eerste dakpannen. Omdat
het afwerken van de woningen
nog maanden werk vraagt zal
het zeker tot na de zomer duren
voordat de eerste bewoners er
komen te wonen.
Zoals bekend zal woningstichting
SWZ op het voormalige Fenixterrein in de wijk Kamperpoort
28 eengezinswoningen en 10
appartementen in verschillende
types bouwen. Er komen 64
koopwoningen,
37
sociale
huurwoningen en 1 vrije sector
huurwoning. Voor de toenmalige
Vogelbuurtbewoners
biedt
de
Feniks een mogelijkheid om terug
te keren naar de Kamperpoort.

Doordat
zij
onder
een
voorrangsregeling vallen hadden zij
eerste keuze. 17 Huishoudens uit
de voormalige Vogelbuurt maken
gebruik van deze regeling en
zullen terugkeren. Ook alle andere
huurwoningen
zijn
inmiddels
verhuurd. De oplevering van de
huurwoningen aan de huurders zal
naar verwachting vanaf september
dit jaar gaan plaatsvinden.
Naast bovenstaande woningen
wordt op dit moment hard gewerkt
aan
de
25
appartementen
boven het Gezondheidscentrum
(AHOED). Deze worden verhuurd
aan IJsselheem ouderenzorg. Eind
april zal dit gebouw haar hoogste
punt bereiken en kan de vlag in
top. De AHOED zelf, met daarin
straks huisartsen en apothekers,
zal zoals het er nu naar uitziet eind
juli opgeleverd worden.
De gemeente zal ook deze zomer
starten met de inrichting van de

Jongeren
openbare ruimte op en rond de
Fenikslocatie. De herinrichting van
het eerste gedeelte van de Lijnbaan
en de herinrichting van het eerste
gedeelte van de Hoogstraat zal
nog het tweede deel van het jaar
geklaard worden.
Zaterdag 16 april a.s. is er voor
de mensen die een huis hebben
gekocht of er gaan huren een open
dag op het terrein zelf. Op deze dag
start ook de verkoop van de 2e fase
woningen (de woningen gelegen
achter de brandweerkazerne).
Wegens het inzakken van de
huizenmarkt is hiermee gewacht
maar
de
projectontwikkelaar
verwacht nu toch dat deze woningen
verkocht zullen gaan worden.

Maandag
19.00 - 20.30 uur

Jongensclub 11+

Dinsdag
15.30 - 16.00 uur

Jongereninloop 11+ / sportprogramma

Woensdag
14.30 - 16.00 uur
19.00 – 20.30 uur

Inloop 11+
Meidenclub 11+

Donderdag
15.30 – 17.00 uur

Jongereninloop 11+ / sportprogramma

Vrijdag
20.00 - 23.00 uur

Jongerensoos 12+ (2 keer per maand)

Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
Cristianne Schram 06 - 30552914
Wijkcentrum 038 - 4213120
Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte:
Cristianne Jongerenwerk Kamperpoort

Carnaval in de Kippe
konden de kinderen geschminkt
worden. Het geheel werd opgeleukt
door een vrolijke clown die ﬁguren
maakte van ballonnen. Bloemen,
hartjes, zwaarden van alles kwam
voorbij. Heel leuk gedaan! Er was
zelfs een Prins Kippe en hij had
zijn prinses voor de gelegenheid
ook mee genomen. Wat een knap
stel samen zeg!
Na het spijkerpoepen en anderhalf
uur gezelligheid zat de pret er
alweer op en konden de kinderen
in polonaise weer naar huis.

Dinsdag begon de voorpret al,
het versieren van de Kippe. Het
leuke was dat wij in overleg met
cafe de Kippe het kindercarnaval
daar mochten organiseren.
De zaal werd versierd, en menig
ballon werd opgeblazen. Voor de
ramen werden vrolijke slingers
gehangen en wat vrolijke attributen
werden opgehangen. Ach heel
erg veel heb je niet nodig om

Abmuz

Voor de kleintjes is er een
blok geweest van Abmuz, het
omgekeerde van Zumba.

een carnavals sfeertje te creëren.
Woensdag 2 maart konden de
kinderen vanaf half twee tot drie
uur terecht.
Er kwamen heel wat kinderen en
ouders op af. De een met een nog
grotere zak confetti in de aanslag
dan de ander. Een vrolijke boel en
gezellige muziek. Er waren twee
dansmariekes die hun kunstjes
kwamen vertonen. Bovendien

Er was een hele leuke sportieve
juf (Nina)die 10 weken lang op
woensdagavond de kindertjes
ritmisch liet bewegen op vlotte
muziek. De kinderen vonden het
geweldig en vonden het dan ook
jammer dat het blok na 10 keer
afgelopen was. Juf Nina had voor
alle kindertjes op de laatste les
een mooie dans ingestudeerd en
er was een echt optreden van de
kinderen voor hun ouders.

IJsselhallen
Evenementenprogramma 2011
17 april

Snuffelmarkt
Gezellige vlooienmarkt met vele kramen

23 t/m 25 april

Pasar Malam
Een driedaags Indonesisch evenement met
gezelligheid, nostalgie, cultuur, educatie en
muziek

14 & 15 mei

Poppen & Mineralenbeurs
Alles voor uw poppen(huis)

12 juni

Snuffelmarkt
Gezellige vlooienmarkt met vele kramen

15 t/m 19 augustus

De deur bijeenkomst

18 t/m 20 augustus

Knotsgekke Kaartendagen
Hobbybeurs vol creatief papierplezier

11 september

Snuffelmarkt
Gezellige vlooienmarkt met vele kramen

18 september

Terrariumbeurs
Reptielen, spinnen,
aquaria etc

NL doet:

24 september

Vogelmarkt

KamperpoorterKunstatelier Tante Jee opgeknapt

24 & 25 september

Paranormaal Alternatief

24 & 25 september

Gothic & Fantasy Beurs

28 september

Stoffenspektakel
Introductie van de nieuwste najaarsstoffen

Het resultaat was een spetterende
show. De kinderen kregen een
mooi kaartje met een vlindertje van
juf als bedankje voor hun goede
sportieve inzet, en dat werd zeker
gewaardeerd. Graag zien we juf
Nina gauw weer terug bij andere
activiteiten. Ik weet zeker dat zij de
hele kamperpoort aan het dansen
krijgt. We zullen zien.

Op vrijdag 18 maart heeft
de Kamperpoorter Kunst
Ploeg (KKP) en co het
kunstatelier opgekapt in
het kader van NL, een actie
van het OranjeFonds. Het
kunstatelier is een van de
sociaal artistieke projecten
van
Muzerie
waarbij
samen gewerkt wordt met
bewoners, Travers Welzijn,
DeltaWonen en de KKP.
Aan de Veemarkt zit al ruim
een jaar het kunstatelier

Tante
Jee
gevestigd.
Verschillende
workshops
hebben al plaatsgevonden,
zoals
schilderen
voor
volwassenen, animatie voor
jongeren en de uitvindclub
voor de kinderen. Om het
kunstatelier meer onder
de aandacht te brengen
van bewoners, is vandaag
hard gewerkt om het pand
te voorzien van kleurrijk
geschilderde panelen op de
gevels.

insecten,

knaagdieren,

