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Voortbouwen aan
de Kamperpoort
Als iemand een boek wil schrijven over
de wijkopgave van de Kamperpoort heeft
hij of zij inmiddels voldoende voeding
om daar mee aan de slag te kunnen. Ook
de ontwikkelingen en gebeurtenissen
van de eerste maanden van 2012 kunnen daar volop aan bijdragen. Positieve
zaken en minder leuke kanten wisselen
elkaar daarbij af. En van de een op de
andere dag kan de vlag er ineens heel
anders bijhangen, zo blijkt. Hoe staat het
erbij in de Kamperpoort?
Feniks
Eerst aandacht voor het nieuwe woonpareltje in de buurt, de Feniks. Stedenbouwkundig bijzonder geslaagd. Veel
buitenstaanders komen een kijkje nemen
naar een voorbeeld van aantrekkelijk
binnenstedelijk wonen. Ook dit zet de
Kamperpoort op de kaart. Toch is het wel
erg jammer dat de eigenaren van het terrein DLH en SWZ zo slordig omgaan met
de bouwstop, nu woningen niet gebouwd
worden in verband met de huizencrisis.
Onafgebouwde gevels, zandbulten,
onkruid en zwerfvuil in de bouwputten en
een onverharde noodstraat. De bewoners
wonen er fantastisch, maar ze moeten niet
verder kijken dan hun eigen tuin of balkon.

Vogelbuurt
Het andere grote project is de nieuwe
Vogelbuurt. DeltaWonen heeft laten weten
dat alles verloopt zoals gepland. De vergunningaanvraag is tijdig gedaan en er lijken
geen bezwaren te zijn op de uitgedachte
plannen. In mei start men met het bouwrijp
maken van het terrein, waarna - na de
bouwvakvakantie - men echt kan beginnen
met de bouw. Het planproces over hoe de
openbare ruimte van de Vogelbuurt
ingericht moet worden is in volle gang. Op
de informatieavond over de herstructurering
op woensdag 23 mei aanstaande zal het
definitieve ontwerp van de Vogelbuurt aan
de buurt worden gepresenteerd. Daar zullen, ook niet onbelangrijk, de straatnamen
bekend worden gemaakt. Nu al is duidelijk
dat dit geen nieuwe straatnamen zijn; een
aantal straatnamen van weleer komen
terug. Katwolderplein en Rodetorenbrug
Zorg is er om het Katwolderplein. Besloten
is dat er onder dit plein een tweelaags
parkeergarage komt met ruim 950 parkeerplaatsen, geheel onder de grond. De inrichting van het Katwolderplein levert nu
problemen op. Zo wil de Jumbo supermarkt

aan de Veemarkt niet verhuizen naar het
Katwolderplein en twee grote supermarkten lijkt toch echt een beetje te veel
voor de Kamperpoort en omgeving. Ook
over de nieuw bedachte brug, die het
Katwolderplein met het Rodetorenplein moet
gaan verbinden, is nog geen zekerheid.
Stichting ‘Vrienden van de Stadskern’ en de
bewoners van het Maagjesbolwerk hebben bezwaar aangetekend bij de Raad van
State. Deze opperrechtbank zal eerst nog
uitspraak doen of de bezwaren gegrond zijn
of niet. Beide problemen kunnen van invloed
zijn op de realisatie van het Katwolderplein.
Katerdijk
Een megaoperatie aan de rand van de
Kamperpoort is de herinrichting van de
Katerdijk. Deze belangrijke toegangsweg
voor de Kamperpoort zal dit jaar grotendeels op de schop gaan. De weg wordt over
haar gehele lengte van de Blaloweg, onder
het viaduct van de A-28 tot aan de Pannenkoekendijk verhoogd, anders ingericht en
voorzien van nieuw asfalt. De aansluiting
van de Meeuwenlaan zal veiliger gemaakt
worden en de uitvoegstrook naar de nieuwe
parkeergarage onder het Katwolderplein zal
al worden aangelegd. Ook zal het
‘Hofvlietpark’ tussen de Katerdijk en het
Zwarte Water worden aangelegd. En er is
ook goed nieuws voor de hondenbezitters
uit de Kamperpoort. Het ‘rondje Wehkamp’
zal ter hoogte van de Katerdijk tot aan het
talud van de A-28 verhard worden zodat
het ook bij een slecht weer periode goed
bewandelbaar is.
Samen voor de Buurt
Met de komst van nieuwe woningen in de
Kamperpoort neemt het aantal inwoners
ook weer toe. Nieuwe bewoners en terugkeerders / spijtoptanten kiezen voor de
Kamperpoort om er te wonen. Belangrijk
naast het woongenot van de woning is het
leefgenot in de buurt. Binnenkort starten
wijkvereniging STRIK, de Raad van Toezicht
Kamperpoorters en Travers Welzijn het
project ‘Samen voor de Buurt’. Bewoners
die recent in de buurt zijn komen te wonen
en er nog komen wonen krijgen een
welkomstpakket. Voortvloeiend uit de eerste
contacten zal men met deze bewoners
bekijken wat zij relevant vinden om bij te
dragen aan het leefgenot in de buurt.
Elbertplein
De omgeving van de Elbertschool, het
Elbertplein, krijgt een opknapbeurt. Dit plein

wordt voor de nabije toekomst een belangrijke rol toebedacht nu het centrale
buurtplein, zoals dat in de plannen van
de herstructurering was opgenomen, op
de lange baan is geschoven. Het plein zal
worden verfraaid, stoeptegels zullen worden
rechtgelegd en “de Elbertschool” zelf krijgt
een onderhoudsbeurt. Wat wel erg aan het
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hart gaat is dat de grote boom op het plein
moet verdwijnen. Hele generaties Kamperpoorters zijn opgegroeid met deze boom en
nu moet deze, omdat ze teveel schade zou
veroorzaken, sneuvelen. Doodzonde.
Onrust
De afgelopen maanden heeft de buurt ook
veel onrust gekend. Werd allereerst het
actieve bewonerskader verteld dat steun en
toeverlaat Johanna Bosman (activiteitenbegeleidster in het wijkcentrum) weg zou
moeten, een paar weken later hadden
de gevolgen van de schietpartij aan de
Thomas a Kempisstraat de nodige impact
in de Kamperpoort. In deze editie van de
wijkkrant worden op beide gebeurtenissen teruggekeken. Het is daarbij goed om
te constateren dat de rust inmiddels in de
buurt is teruggekeerd en het mooie weer de
mensen meer met elkaar in contact brengt.
Hofvliet
Het dak is al klaar en door de steigers heen
is goed zichtbaar hoe mooi pand Hofvliet
gerenoveerd wordt. Er is erg lang gewacht
om dit monumentale pand haar broodnodige
opknapbeurt te geven. Maar nu het zover is,
kunnen we als buurt alleen maar blij zijn dat
ook dit historische pand in de toekomst zal
bijdragen aan de allure van de
Kamperpoort.
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Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl
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Omaira Eisinga - voorzitter
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Buurtacademie is op zoek
naar taalcoaches

Het goed beheersen van de
Nederlandse taal is belangrijk.
Iedereen moet zich goed kunnen
uiten en voor veel beroepen
is het beheersen van de
Nederlandse taal in woord en
geschrift een must. Om mensen
hierin te ondersteunen zet de
Buurtacademie ‘taalcoaches’ in.

Taalcoaches zijn vrijwilligers
die andere mensen één op één
coachen bij het leren van de taal.
Afhankelijk van de behoeften
worden activiteiten ondernomen of
wordt men thuis ondersteund bij de
taalontwikkelingen.
Vanuit de Buurtacademie zijn wij
op zoek naar vrijwilligers die als
taalcoach aan de slag willen. Lijkt
het je leuk om andere mensen te
helpen met de Nederlandse taal en
heb jij per week anderhalf à twee
uur tijd hiervoor? Kom dan eens
naar het wijkcentrum Kamperpoort
voor een kennismakingsgesprek of
mail naar m.westra@travers.nl
Vind je dat je de Nederlandse taal
onvoldoende onder controle hebt?

Onderzoek naar uw
beleving van de wijk
In het afgelopen december
nummer hebben wij (Rineke,
Hillechien, Eline en Gerrie) ons
aan u voorgesteld. We doen
onderzoek voor Travers Welzijn
en de Gemeente Zwolle naar hoe
u uw wijk beleeft.

De voorbereidingsfase zit erop
en het uitvoerende werk is nu
begonnen. In de afgelopen weken
is er een enquête verspreid in
‘de Feniks’ en ‘het Middendorp’
en tussen 19 en 30 maart nemen
wij interviews af. Hierin wordt
dieper ingegaan op hoe u de wijk
beleeft. Wilt u deelnemen aan het
interview, dan kunt u zich opgeven
via onderstaand e-mailadres. De
resultaten van het onderzoek zullen
naar verwachting in mei worden
gepresenteerd in wijkcentrum ‘Ons
Eigen Huis’ in de Kamperpoort,
De exacte datum en tijd zullen nog
bekend worden gemaakt via een
brief die huis-aan-huis verspreid
wordt. Wij willen u uitnodigen hierbij
aanwezig te zijn.
Mail voor meer info:
aokamperpoort@gmail.com. Alvast
bedankt voor de medewerking!

En lijkt ondersteuning van een
taalcoach je wel iets? Meld je dan
aan bij Miny Westra, buurtwerker
Travers Welzijn (tel. 4213120 of
mail: m.westra@travers.nl).

Buurtacademie kan helpen bij start eigen bedrijf
Heeft u een uitkering van de
sociale dienst? En heeft u ideeën
of plannen om een zelfstandig
onderneming te starten? Maak
dan eens een afspraak met
Nurcan Caglar. Zij brengt u
in contact met het Regionaal
bureau zelfstandigen (RBZ).
De volgende stap zal dan zijn dat
u een ondernemingsplan gaat
schrijven. De consulenten van het
Regionaal bureau zelfstandigen
kunnen u hierbij helpen. Naast
een goede onderbouwing
van het ondernemingsplan,
wordt er ook gekeken naar
uw persoonlijke situatie,
opleidingen, werkervaringen,
vaardigheden en natuurlijk je
ondernemingskwaliteiten. Wanneer
het ondernemingsplan is goed
gekeurd, dan kun je in aanmerking

komen voor een starterkapitaal.
Ontvangt u geen uitkering? Ook
dan kunt u terecht bij het Rbz voor
hulp en advies bij het opstarten van
een onderneming. De consulenten
proberen u zo goed mogelijke te
helpen en indien nodig verwijzen zij
u door naar de juiste instantie.
Bent u al zelfstandig ondernemer
maar heeft u tijdelijke financiële
problemen, ook dan kunt u terecht
bij het Rbz.
Mocht u nog vragen hebben
over het Regionaal bureau
zelfstandigen, loop dan het
wijkcentrum Ons Eigen Huis
binnen en vraag naar Nurcan
Caglar, trajectbegeleider van de
Buurtacademie. U kunt ook een
afspraak met haar maken.

AED-Cursus in Kamperpoort
Onlangs heeft een grote groep
Kamperpoorters meegedaan aan
een AED-cursus in Wijkcentrum
Ons Eigen Huis.
Bewoners leerden eerste hulp te
verlenen en gebruikten daarbij
een AED (automatische externe
defibrillator) als hulpmiddel. Dit
apparaat geeft een elektronische
schok als ondersteuning in de
reanimatie. De AED vindt men bij
de ingang van het wijkcentrum en
kan in geval van nood gebruikt

worden door de cursusleden.
De trainingen werden verzorgd
door Dick Spin, in opdracht van
de KNVEHBO. Naast een stukje
theorie vonden er veel praktische
oefeningen plaats. Tussendoor
beoordeelden de deelnemers
elkaar en gaven feedback. Het
eindoordeel luidde: alle deelnemers
zijn in staat eerste hulp te verlenen.
De cursisten kregen een certificaat
en zitten nu in het AED alert
systeem.
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Gastvrouw Johanna kan (voor)alsnog blijven
Johanna Bosman, wie kent haar
niet. Gastvrouw, beheerder,
kokkin, schoonmaakster,
activiteitenbegeleidster en
vrijwilligersondersteunster in
één persoon. Werkzaam in het
wijkcentrum, buurtmoeder van de
Kamperpoort. Wat niet iedereen
weet is dat Johanna werkt vanuit
de Instroom/Doorstroom regeling
(ook wel ID regeling genoemd).
En dat deze regeling stopt, dat
Johanna moest vertrekken uit de
Kamperpoort, moest ....

Drie maanden geleden werd in de
Kamperpoort duidelijk dat de Zwolse
gemeenteraad had besloten om de
ID regeling vervroegd af te bouwen.
Dit betekent voor verschillende
maatschappelijke organisaties dat
zij geconfronteerd worden met
een afbouwende subsidie op de
loonkosten van werknemers welke
via deze gesubsidieerde regeling
aan het werk zijn. Dit zijn onder
andere stadswachten, conciërges
op basisscholen en publiek- en
deelnemersbegeleiders. Het besluit

van de gemeenteraad betekent voor
Johanna dat haar contract bij Travers
Welzijn wordt beëindigd per 1 juli
2012. Haar werkgever heeft haar te
kennen gegeven geen eigen geld
beschikbaar te hebben om het gehele
dienstverband te kunnen doorbetalen.
En dat alles na zestien jaar.

Na het bekend worden van deze
boodschap was er grote onrust
in het wijkcentrum en bij het
actieve bewonerskader. Beseft de
gemeenteraad wel wat ze besloten
hebben? “Als ze aan Johanna
komen, komen ze aan ons!”, was de
stemming. Daarom werd wethouder
Nelleke Vedelaar opgezocht en haar
werd verteld dat de Kamperpoort dit
niet kan gebruiken en dat dit echt
niet kan. Maar de wethouder hield
voet bij stuk. Het duurde dan ook
niet lang of een actiegroep had zich
geformeerd. De eis; behoudt Johanna
voor de Kamperpoort. De kracht van de
Kamperpoort werd ingezet om Zwolle
via ludieke acties te laten weten dat
deze beslissing ongedaan gemaakt
moest worden. Spandoeken

werden opgehangen, te koop borden
verschenen op het stadhuis, artikelen
verschenen in de media en een reeks
van acties werd gepland. Op 24 januari
kwam het verlossende bericht. Er was
een oplossing gevonden: Johanna kan
blijven. Tenminste voorlopig en onder
andere voorwaarden.
Per 1 juli zal Johanna haar
werkzaamheden kunnen voortzetten.
Echter niet meer in dienst van Travers
Welzijn maar van schoonmaakbedrijf
Novon. Ze krijgt bij Novon een
dienstverband waarop Travers Welzijn
haar in 2012 voor al haar uren zal
inhuren voor het werk wat er ligt in
het wijkcentrum Ons Eigen Huis.
De intentie is om Johanna ook de
komende jaren in te huren. In welke
mate dat zal zijn zal van meerdere
factoren afhangen. De functie van
‘gastvrouw’ die Johanna bekleedt
zal meegenomen worden in het
planproces van dit voorjaar hoe
verder door te gaan met de sociale
wijkaanpak Kamperpoort na 2012.

Welzijn willen blijven. De acties vanuit
de buurt, waar ze zelf geen enkele
rol in heeft gehad, hebben haar veel
steun gegeven in de moeilijke tijd. “Het
voelt als een warme jas in een koude
winter.” Ze beseft dat het anders gaat
worden, maar gelukkig heeft haar
enthousiasme voor het werk er niet
onder geleden: ze gelooft er in, ze gaat
er voor, ze maakt er wat van. Gewoon
zoals we Johanna kennen, zoals ze
altijd gedaan heeft.

Johanna zelf heeft slapenloze nachten
gehad. Ze had erg graag bij Travers

Met het voorlopig blijven van Johanna
keert de rust binnen STRIK weer
een beetje terug. Maar goed ook,
want de motivatie was gezakt tot
beneden het vriespunt. Johanna
is bij veel activiteiten van STRIK
namelijk betrokken, dat schijnen maar
weinigen zich te realiseren. Bovendien
fungeerde ze als vraagbaak.

STRIK: Een turbulent
begin van 2012
Zoals iedereen waarschijnlijk wel heeft
meegekregen, zijn er vanuit STRIK en
de Raad van Toezicht Kamperpoorters
harde acties geverd om Johanna te
kunnen behouden voor de wijk. Er zijn
vele avonden besteed aan het maken
van de spandoeken en bedenken van
de acties.

STRIK wil dan ook iedereen bedanken
die zich heeft ingezet voor de acties.
Warme afsluiting van 2011 op
oudejaarsdag

Unieke verlichting voetbalveld
aan de Meeuwenlaan

Even voorstellen: Aron en Tamara

Traditiegetrouw heeft de Kamperpoort
op oudejaarsdag het jaar afgesloten
met een kampvuur aan de
Meeuwenlaan. In samenwerking
met wijkwerkers van Travers Welzijn
en wijkvereniging STRIK werd deze
activiteit voor alle wijkbewoners
georganiseerd. Onder het genot
van warme chocolademelk en
natuurlijk oliebollen werd het jaar
gezellig afgesloten. Er waren ruim 75
wijkbewoners aanwezig, maar ook
waren er de nodige kinderen rondom
het vuur te vinden. Bewoners en
organisaties kijken tevreden terug op
deze jaarafsluiting met vreugdevuur.
Hierdoor is het warm, gezellig en
voor iedereen toegankelijk. Nu maar
afwachten of deze traditie ook weer
op oudejaarsdag in 2012 wordt
voortgezet?

De Kamperpoort was al in het
bezit van eigen voetbalveld aan
de Meeuwenlaan, maar heeft hier
vanaf heden ook een unieke (straat)
verlichting bij. Hierdoor kan er ook
in de donkere maanden van het jaar
worden gevoetbald. De afgelopen
weken zijn er vier lantaarnpalen
aangebracht rondom het voetbalveld.
Hierdoor is er de mogelijkheid om ook
in de avonduren te voetballen op het
veld. Door een druk op de knop kan
de verlichting worden ingeschakeld.
Dit kan alleen als de reguliere
straatverlichting is ingeschakeld. De
Kamperpoort mag dan ook trots zijn op
dit systeem, want in veel Zwolse wijken
zullen, in het bijzonder de jongeren,
jaloers zijn om ook in het donker te
kunnen voetballen. Op deze manier
een balletje trappen geeft natuurlijk een
andere sfeer en maakt het wellicht nog
uitdagender om met elkaar een balletje
te gaan trappen aan de Meeuwenlaan.

Ik ben Aron Mensink, begin februari
ben ik mijn stage begonnen bij
wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Sommige van jullie hebben mij
misschien al gezien.

De jaarwisseling in de Kamperpoort
op nieuwjaarsnacht is rustig en goed
verlopen. Er was bijna geen (fysieke)
schade in de wijk en tijdens de
jaarwisseling was er een gezellige
sfeer in de wijk. Zoals altijd hebben
veel wijkbewoners elkaar opgezocht
in het middendorp, waarin elkaar
het beste voor het nieuwe jaar werd
gewenst.

Kerstborrel groot succes
Het is alweer even geleden, maar op
woensdagavond 21 december 2011
organiseerden de wijkwerkers van
Travers Welzijn in samenwerking met
STRIK een kerstborrel. Onder het
genot van een hapje en een drankje
werd er terug geblikt op het afgelopen
jaar. Verschillende wijkwerkers en een
kleine groep bewoners waren deze
avond aanwezig. Ondanks dat er
ruimte was voor meer bewoners, was
het een geslaagde avond. Wat betreft
de organisatie wordt deze kerstborrel
ook dit jaar weer georganiseerd.

Ik volg de opleiding SCW-HTVPolitie op het Landstede. Dit zijn
eigenlijk twee opleidingen. Voor
het SCW gedeelte loop ik in het
wijkcentrum stage, hier organiseer en
voer ik activiteiten uit voor kinderen
en jongeren. Ik loop stage op de
maandag, dinsdag en de vrijdag.
Daarnaast zal ik af en toe activiteiten
in de vakantie begeleiden. Ook ben ik
aanwezig bij de jongensclub, maxi axie
en de soos op vrijdag. De stage bevalt
mij tot nu toe erg goed, er hangt altijd
een gezellige sfeer in het wijkcentrum.
Daarom kijk ik ook erg uit naar de
komende maanden. Als je vragen hebt,
zoek me gerust een keer op.

Hallo, mijn naam is Tamara Stoute
en ik werk voor Travers Welzijn. Met
ingang van 1 maart heb ik de functie
van Elsbeth Wind overgenomen in
de Kamperpoort. Ik ben coördinator
van het preventienetwerk, vanuit het
Centrum Jeugd & Gezin.
Het komende jaar houd ik mij
bezig met de ‘Buurt-factor’ van de
Kamperpoort, het pedagogisch
buurtklimaat. Klinkt ingewikkeld,
maar dat is het natuurlijk niet. De
buurt waarin kinderen opgroeien is
erg belangrijk in hun ontwikkeling. En
met zijn allen ‘maken’ wij die buurt.
Daarom is het preventienetwerk ook
een samenwerking tussen u, als
buurtbewoners en de verschillende
organisaties die actief zijn in de
Kamperpoort. Ik zou hier natuurlijk nog
een heleboel kunnen vertellen, maar
ik hoor liever van u. Elke dinsdag van
09.00 tot 13.00 ben ik aanwezig in (en
om) wijkcentrum Ons Eigen Huis. Kom
gerust eens langs, u kunt ook bellen:
06-53988411 of mailen: t.stoute@
travers.nl.
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Rust is teruggekeerd in de
Kamperpoort na schietincident
Zaterdagavond 21 januari
jongstleden werd de stad Zwolle
opgeschrikt door een schietpartij
aan de Thomas a Kempisstraat.
Al snel blijkt dat er bewoners uit
de Kamperpoort betrokken zijn
bij het incident. Hierdoor was het
een aantal dagen na het incident
onrustig in de wijk en dit riep veel
vragen op bij buurtbewoners.
Zowel de wijkwerkers als de gemeente
Zwolle zijn van mening dat we er
daarom ook niet aan ontkomen om
in deze wijkkrant nog even kort terug
te blikken op deze gebeurtenis. Niet
om inhoudelijk terug te blikken op het
incident, maar om terug te blikken op
de impact die het heeft gehad in de
wijk en om u op de hoogte te brengen
van de laatste stand van zaken.
Donderdagavond 26 januari was
burgemeester Henk Jan Meyer op
bezoek in wijkcentrum Ons Eigen Huis
om één en ander toe te lichten samen
met wethouder Nelleke Vedelaar. Op
deze avond is niet over de inhoud
van incident gesproken, maar over de
impact, onrust en vragen die dit met
zich mee bracht in de buurt. Door hier
met directe aanwonende en aanwezige
wijkwerkers over te praten heeft
dit de onrust in grote mate kunnen
wegnemen.

Belangrijke voorwaarde voor het
bewaren van de rust in de wijk is dat
een aantal huishoudens niet meer in
de Kamperpoort verblijft. Er wordt hard
aan gewerkt om deze huishoudens
permanent elders onderdak te laten
vinden. Tot die tijd verblijven zij - zoals
u heeft gemerkt - op een tijdelijk
adres buiten de stad. Streven is deze
nieuwe huisvesting zo snel mogelijk
beschikbaar te hebben.
Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan een goede afwikkeling
van deze kwestie - los van het
strafrechtelijke proces. De gemeente
Zwolle, politie IJsselland, Travers
Welzijn, Woningbouwcorporatie
Openbaar Belang: in de volle breedte
zet iedereen zich daarvoor in. Dat
kunnen we niet zonder uw inzet. We
willen u alvast bedanken voor de
verantwoordelijke wijze waarop u de
afgelopen periode gereageerd heeft.
En vragen u die constructieve houding
ook de komende periode te tonen.
Zodat we dit dossier, met inachtname
van alle belangen, zo snel en zo goed
mogelijk kunnen afronden.

Carnaval met Kippedonk

“We hebben dit jaar geen vergunning
gekregen om carnaval te vieren in café
de Kippe”, vertelt eigenares Ans. “Het
is een ingewikkeld verhaal, maar het
komt er op neer dat op het café geen
horecabestemming zit. Dus heb ik
gevraagd of we het feest in het wijkgebouw kunnen vieren.”
Uiteraard was dat geen probleem. De
grote zaal in het gebouw werd
omgetoverd tot een feestelijke ruimte
en iedereen kon genieten van leuke
muziek en lekkere hapjes. ‘Tante
Kippe’ bracht nog enkele Zwolse
liederen ten gehore en prompt zette de
menigte de polonaise in. “Iedereen had
het erg naar de zin. Carnaval in het
wijkgebouw was een zeer groot
succes”, aldus een tevreden Ans.

IJsselheem wil graag in contact
komen met mensen die vrijwilligerswerk willen doen. Er zijn
allerlei leuke vacatures in de locaties Nieuwe Haven en het nieuwe
Zorghuis Theodora Vos de Wael.
Per persoon wordt gekeken welk
soort vrijwilligerswerk het beste bij
iemand past. Vrijwilligers zijn er uiteraard speciaal voor de bewoners
en ter aanvulling op de medewerkers. De ervaring is dat het doen van
vrijwilligerswerk zinvol is en veel
plezier geeft voor de vrijwilliger én
de bewoner.
In Nieuwe Haven is er werk zoals het
assisteren bij activiteiten, feestjes en
uitjes. Ook zijn er mensen nodig die
helpen in het winkeltje of het naar de
bewoners brengen van soep of snacks
in de namiddag. Daarbij staan tijd

maken voor een praatje en een prettig
contact centraal.
In het Zorghuis Theodora Vos de Wael
aan de Lijnbaan, waar mensen met dementie wonen, zijn vrijwilligers welkom
voor een praatje, samen lezen of een
spelletje. Vanwege de kleinschalige opzet zijn er ook mogelijkheden om mee
te helpen in de huiskamers of bij het
koken. Ook is assistentie nodig bij het
vervoer van bewoners naar vieringen in
de Theodorakapel.
Vrijwilligerscoördinator Hermien Mulder
heeft een inloopuurtje in Nieuwe Haven op woensdag van 11.00-12.30 uur.
Samen met u bekijkt ze welk vrijwilligerswerk u leuk vindt en wat past bij
uw beschikbaarheid. Aan de receptie
van Nieuwe Haven kunt u terecht voor
meer informatie.

FC Zwolle-shirt hangt in wijkcentrum
groep bewoners uit de Kamperpoort
de bekerwedstrijd tussen FC Zwolle
en RKC Waalwijk, die ze mochten
bekijken vanuit de skybox.

Dit artikel is tot stand gekomen naar
aanleiding van een ingezonden stuk
door de Gemeente Zwolle. De redactie
van de wijkkrant Kamperpoorter heeft
dit artikel bewerkt.

Iets gemist wat absoluut hier
had moeten staan? Of heb
je tips, suggesties of ideeën
voor de Kamperpoorter? Laat
het ons weten via
redactie@kamperpoort.nl
Ruim een maand geleden gingen
de carnavalsfestiviteiten in de wijk
Kamperpoort weer van start.
Ditmaal werd niet café de Kippe,
maar het wijkgebouw omgedoopt tot
Kippedonk (refererend aan de oude
carnavalsvereniging). Uiteraard
werd het gezellige feestspektakel
geopend door ‘tante ‘Kippe’.

Wilt u vrijwilligerswerk
verrichten voor IJsselheem?

Tijdens deze wedstrijd bedacht Martin
Ekkel zich dat het wel een leuk idee
zou zijn als er een shirt van FC
Zwolle zou komen te hangen in het
wijkcentrum. Hij deed daarom het
verzoek voor een shirt met daarop
alle handtekeningen van de spelers
van de selectie. Het mooie idee van
Martin werd door de club omarmd, FC
Zwolle kwam met de toezegging dat
er gezorgd zou worden dat er binnen
afzienbare tijd in het wijkcentrum een
ingelijst shirt zou komen.
Het heeft even geduurd, maar
op 8 februari was het dan zover.
Voormalig FC Zwolle-speler Albert
van der Haar was in de Kamperpoort
voor de overhandiging van een
gesigneerd shirt van FC Zwolle.
Van der Haar overhandigde het shirt
naar aanleiding van het bezoek van
enkele Kamperpoorters aan FC Zwolle
in oktober. Destijds bezocht een grote

Op 8 februari keek iedereen dan ook
uit naar de komst van Van der Haar.
‘Appie‘, zoals de voetballer tijdens
zijn loopbaan bij de FC liefkozend
werd genoemd, speelde ruim veertien
seizoenen in Zwolle en groeide uit tot
een clubicoon. Iedereen wilde dan ook
graag met Van der Haar op de foto.
Uiteraard had hij ook het shirt bij zich,
dat inmiddels een mooi plekje heeft
gekregen in het wijkcentrum.

Project ‘Samen voor de buurt’ van start
Binnenkort wordt in de Kamperpoort
gestart met het project ‘Samen voor
de Buurt’. Het project richt zich
op de bewoners die de afgelopen
maanden in de Kamperpoort zijn
komen te wonen.
Het wil deze bewoners een warm
welkom heten in de buurt. Daarbij
worden ze wegwijs gemaakt in de buurt
en de mogelijkheden die de buurt in
zich heeft. Een ander belangrijk punt

is dat wijkorganisaties graag willen
weten waar zij in de buurt behoefte aan
hebben en wat ze interesseert. Van
oudsher staat de Kamperpoort bekend
om zijn buurtkracht: bewoners die zelf
flink bijdragen en de handen uit de
mouwen steken om samen plezierig te
wonen. Het is dan ook belangrijk om te
weten wat deze bewoners leuk vinden
om bij te dragen en waarop en hoe ze
eventueel willen en kunnen bijdragen.
Het project moet onder andere STRIK
als wijkorganisatie inzicht gaan bieden
in de interesses die er zijn zodat zij de
activiteiten en de publicatie hierover
kunnen aanpassen. Ook kan het
actieve bewonerskader wat er is nog
wel wat uitbreiding en steun gebruiken.
Het project ‘Samen voor de Buurt’
start binnenkort met een ontmoetingsen informatieavond voor nieuwe
wijkbewoners. Op deze avond krijgen
de bewoners onder andere een
informatiepakketje uitgereikt met daarin

leuke gadgets en producten uit de
Kamperpoort. Het project is een
initiatief van STRIK, de Raad van
Toezicht Kamperpoorters, IJsselheem
en Travers Welzijn en wordt mede
mogelijk gemeente door bedrijven in de
Kamperpoort en de gemeente Zwolle.
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IJsselheem opent zorghuis Theodora Vos de Wael
en begeleiding en de familie is altijd
welkom. In het pand is een prachtige
binnentuin gerealiseerd, geschikt voor
gezamenlijke activiteiten. Ook kan
vanuit het zorghuis gebruikt gemaakt
worden van de faciliteiten van het nabij
gelegen Nieuwe Haven.
Zorgbemiddeling
In het pand is tevens gevestigd het
bureau Zorg Bemiddeling en Begeleiding (ZBB). Bij dit bureau werken
medewerkers die regelen dat mensen
met een zorgvraag de juiste zorg en
behandeling krijgen op de meest geschikte plek. Dat kan zijn in één van de

Het Fenixgebouw werd feestelijk
geopend op 27 januari met een
vurig spektakel in de Lijnbaan. Het
optreden stelde de Verrijzing van
de Fenix voor, verwijzend naar de
Fenix zeepfabriek die op dit terrein
heeft gestaan. Wethouder Nelleke
Vedelaar verrichte de officiële openingshandeling door het onthullen
van het raam met de Fenix dat uit de
fabriek afkomstig was.
Vervolgens werden de deuren van Gezondheidscentrum De Fenix en IJsselheems zorghuis Theodora Vos de Wael

Na de feestelijke opening op 27 januari vond er op 28 januari een open
dag plaats voor het totale project De
Nieuwe Feniks.
Belangstellenden hebben massaal
gebruik gemaakt van de mogelijkheid
het prachtige nieuwe zorgcomplex aan
de Lijnbaan te bekijken. Het was een
unieke kans om eens achter de
schermen van het gezondheidscentrum
te kunnen kijken.
Het Zorghuis Theodora Vos de Wael
biedt dementerende ouderen zorg in
een huiselijke en herkenbare omgeving
kleinschalig wonen. Met aandacht en
tijd wordt een sfeer gecreëerd waarbij
de bewoner zich zo prettig mogelijk
voelt. Op deze zaterdag was dit nieuwe
zorghuis ook te bezoeken.
De huurwoningen waren niet
opengesteld daar deze reeds allemaal
verhuurd zijn door woningstichting
SWZ.
Wel waren koopappartementen
opengesteld. Hier konden gegadigden
voor de koopwoningen informatie
krijgen van de aanwezige makelaars
en ontwikkelaars. Het prachtige weer
droeg bij aan een buitengewoon
prettige ontspannen sfeer.
De nieuwe bewoners van De Nieuwe
Feniks konden op deze prachtige
dag een fles prosecco halen met een
afbeelding van het glasmozaïek De
Feniks.

locaties van IJsselheem of door middel
van zorg thuis.
Eerste zorghuis in Zwolle
Theodora Vos de Wael is het eerste
zorghuis van IJsselheem in Zwolle.
nabij woon- zorg- en dienstencentrum
Nieuwe Haven. IJsselheem bouwt nog
twee zorghuizen: aan de Bagijneweide
en aan de Hertenstraat. De mensen
die hier gaan wonen, zijn merendeels
afkomstig uit verpleeg- en revalidatiecentrum Weezenlanden. Dat centrum
zal medio 2013 de deuren gaan sluiten.
Tot die tijd gaan zorg en behandeling
op die locatie gewoon door.

geopend. Tijdens de drukbezochte
open dag op 28 januari hebben veel
buurtbewoners een kijkje kunnen
nemen in het hele pand.
Kleinschalig
Zorghuis Theodora Vos de Wael
bestaat uit vijf woningen. Per wonen
vormen zes tot acht mensen met dementie samen een huishouden. In
deze kleinschalige woonvorm heeft
ieder een ruime zit/slaapkamer. Er is
een gezamenlijke woonkamer en keuken, waar elke dag samen gekookt en
gegeten wordt. Er is 24-uurs zorg

Massale belangstelling voor open dag
zorgcomplex De Nieuwe Feniks
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Herstructurering
Aankondiging
Informatiebijeenkomst
Kom kijken en laat u even
bijpraten over hoe het gaat met de
vernieuwing van de Kamperpoort.
Op woensdagavond 23 mei, vanaf
19.00 uur, wordt de jaarlijkse
informatiebijeenkomst gehouden in de
Nieuwe Haven aan de Burgermeester
Vos de Waelstraat 1.
Aan de hand van presentaties van de
plannenmakers en een informatiemarkt
met tekeningen en maquettes krijgt u
een goede indruk van de laatste stand
van zaken en wat er de komende tijd
gaat veranderen in de wijk.

Straatnamen in de
Kamperpoort

Door de woningbouwprojecten in
de Kamperpoort verandert er soms
ook iets in de naamgeving van de
straten. Zo zijn er twee nieuwe namen
bij gekomen in de buurt: Fenixhof
en Katwolderplein. Ook is er wat
veranderd met de naamgeving van het
Brakkenpad en wordt er vanaf 1 januari
2013 een wijziging doorgevoerd in een
deel van de huidige Touwslagerij en
de Mussenhage, Nachtegaalplein en
Achterom. Hoe zit dat nu precies?
Brakkenpad en Touwslagerij
In het nieuwe bouwplan wordt de
weg die nu het eerste deel van de
Touwslagerij en het Brakkenpad
vormen, iets verlegd. De straat is
vanaf de Lijnbaan tot de Hoogstraat
overal even breed. Het tweede deel
kan je dus niet langer als een pad zien.
Vandaar dat het idee was om aan die
nieuwe straat één naam toe te kennen.

Aan alle buurtbewoners is een aantal
naamssuggesties voorgelegd. De
meerderheid stemde voor de naam
Eerste Baan, een oude naam die
hiermee terugkeert in de buurt.
Het Brakkenpad is inmiddels in het
najaar van 2011 omgedoopt in Eerste
Baan. Dat was het handigste voor de
(toekomstige) bewoners van de nieuwe
SWZ-woningen. Het eerste deel van
de Touwslagerij (nummers 3, 5, 7. 9
en 11) wordt pas op 1 januari 2013
veranderd in Eerste Baan. Dit heeft er
mee te maken dat de huidige bewoners
recht hebben op een voldoende lange
overgangstermijn.
Mussenhage, Nachtegaalplein en
Achterom
Ook hierbij wordt de loop van de straat
in het nieuwe bouwplan iets gewijzigd.
Nog meer als het nu al het geval is,

ziet de weg vanaf de Pannekoekendijk
tot de Meeuwenlaan er uit als één
doorlopende straat. Drie verschillende
namen aan één doorlopende straat is
niet logisch. Vandaar dat er voorstellen
werden gedaan om één naam voor de
hele straat te kiezen, of de combinatie
waarbij Mussenhage in stand blijft en
aan Nachtegaalplein en Achterom één
nieuwe naam wordt gegeven.
Zoals tot nu steeds werd gedaan,
kozen de buurtbewoners ook hier
uit voorgestelde suggesties. In
meerderheid koos men voor één naam
voor de hele straat: Nachtegaalstraat.
Aan deze straat liggen nu zowel
bedrijfjes als woningen. Dus ook
hiervoor is een overgangstermijn
vereist. Daarom gaan de Mussenhage,
Nachtegaalplein en Achterom pas op 1
januari 2013 officieel Nachtegaalstraat
heten.

Terugkeer naar de Vogelbuurt
In het najaar van 2011 is aan alle
oud-bewoners van de Vogelbuurt
kenbaar gemaakt dat zij zich alsnog
konden melden bij deltaWonen,
wanneer zij interesse hadden
in een terugkeer naar de nieuw
te bouwen Vogelbuurt. Deze
spijtoptantenregeling, onderdeel
van het Sociaal Plan, gold voor
de bewoners die ten tijde van het
uitverhuizen huurder waren van een
te slopen woning.
Inmiddels heeft deltaWonen contact
gelegd met alle spijtoptanten en
terugkeerders die interesse hadden
in terugkeer naar de Vogelbuurt. Een
aantal huishoudens heeft toch gekozen

op de huidige plek te blijven wonen
en zij zien dus af van hun recht op
terugkeer. Een groep van ongeveer
twintig huishoudens wil echter graag
vanaf 2013 een woning gaan huren in
de nieuwe Vogelbuurt.
Met deze toekomstige huurders van
de Vogelbuurt zijn al inventariserende
gesprekken gevoerd, waarbij zij hun
voorkeuren hebben aangegeven. Het
plan bestaat uit verschillende soorten
woningtypes en de wensen van de
spijtoptanten en terugkeerders zijn
net zo gevarieerd. Op basis van deze
eerste gesprekken kan straks een
passende woning worden aangeboden
aan de terugkerende gezinnen.

Op 21 maart is, wederom in
samenwerking met de Raad van
Toezicht Kamperpoort, een laatste
avond georganiseerd waarop
spijtoptanten zich konden melden.
De oud-bewoners van de voormalige
Vogelbuurt waren allemaal persoonlijk
uitgenodigd om de huidige plannen
te bekijken. Op deze avond zijn de
gevelaanzichten gepresenteerd
en konden de bezoekers bekijken
welke plattegronden horen bij welke
woningtypes.

dit moment is het niet meer mogelijk
om een beroep te doen op deze
spijtoptantenregeling. Voor het
overgrote deel van de woningen geldt
dat deze woningen op een reguliere
manier via de woningzoeker zullen
worden aangeboden. Wanneer u
ingeschreven staat als woningzoeker
in de stad Zwolle, kunt u straks door te
reageren kans maken op een woning in
de Vogelbuurt. Inschrijven hiervoor kan
via de website van de woningzoeker:
www.dewoningzoeker.nl.

In totaal worden er 61 woningen
gebouwd. Voor een deel zullen deze
woningen toegewezen worden aan
terugkeerders en spijtoptanten. Op

Met vragen over de plannen kunt u
terecht bij deltaWonen. Dit kan via
telefoonnummer 038-8510200 of via de
email info@deltawonen.nl.

k
Oo
in
le

ol
Zw
n
va 2
m e1
tru d
en ka
t c ms
he ille
W

www.hetverloskundighuys.nl

Overtoom 57
8043 LZ Zwolle
T 038 - 4 211 211

Willemskade 12
8011 AC Zwolle
T 038 - 4 211 211
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Bewoners ontwerpen mee aan
openbare ruimte nieuwe Vogelbuurt
Wat voor bomen moeten er
straks komen in de nieuwe
Vogelbuurt? Welke ideeën zijn
er voor de speelplek? Willen we
geveltuintjes in de straten of
liever niet? Moet de sfeer van
de binnenhoven aansluiten bij
de straten? Zomaar een greep
uit de vragen tijdens de eerste
bijeenkomst door de gemeente
zijn voorgelegd aan de deelnemers van de participatiegroep.
Deze gaan zich in de volgende
bijeenkomsten buigen over een
plan voor de inrichting van de
openbare ruimte.

De voorbereidingen van de bouw
van de nieuwe Vogelbuurt verlopen voorspoedig en nadat de
komende maanden de grond
bouwrijp gemaakt wordt, kan de
bouw van de woningen beginnen.
Als deze worden opgeleverd
moet de openbare ruimte (straten,
meubilair, groenvoorzieningen,
verlichting) ook klaar zijn. Daar
maken we nu de plannen voor.
Door (toekomstige) bewoners van
de Vogelbuurt en omwonenden
daarbij te betrekken kunnen we
beter rekening houden met hun
wensen.

Huiswerk
Omwonenden en oud-bewoners
van de Vogeltjesbuurt, die samen
de participatiegroep vormen, hebben huiswerk meegekregen, nadat
ze zich hebben laten informeren
door projectleider Niels Munnik en
ontwerper Pascal Donze van de
gemeente. Zij gaven toelichting op
de plannen en presenteerden met
voorbeelden welke keuzemogelijkheden er zijn. De deelnemers werden sterk aangemoedigd om de komende weken ook
hun familiegenoten, vrienden of
bekenden te raadplegen door te
vragen naar hun mening.
Vervolg
Tijdens de komende bijeenkomsten komen alle deelnemers weer
bijeen om hun bijdrage aan de
plannen met elkaar te
bespreken. Vervolgens kunnen de
gemeentelijke plannenmakers aan
de slag om tijdens de bijeenkomst
op 8 april een samenhangend
ontwerp te presenteren. Daar
kunnen en mogen de bewoners
dan weer op reageren. Het is aan
het gemeentebestuur om er een
definitief besluit over te nemen.
Tijdens de grote informatieavond op 23 mei (Nieuwe Haven)
wordt het uiteindelijke definitieve
ontwerp van de openbare ruimte
van de nieuwe Vogelbuurt
gepresenteerd.

Toneelspelen in de
Kamperpoort
Theaterliefhebbers opgelet.
De Kamperpoort nodigt, in
samenwerking met Travers
Welzijn en Muzerie (Sociaal
Artistieke Projecten), bewoners uit
tijdens één van de maandelijkse
theateravonden.
Ben je geïnteresseerd? Loop
dan binnen bij het wijkcentrum
en vraag naar Miny Westra
van Travers Welzijn. Je kunt
uiteraard ook een mail sturen naar
m.westra@travers.nl.

Meidendag Travers:
All About Girls
Op zaterdag 21 april organiseert
het jongerenwerk van Travers
Welzijn een meidendag All About
Girls. Een dag voor en door
meiden uit Zwolle in de leeftijd
van 11 tot en met 21 jaar. De
activiteiten vinden plaats van
14.00 – 19.00 uur in wijkcentrum
De Enk te Zwolle.
Travers Welzijn heeft een leuk
en vol programma samengesteld
voor de meidendag. Er zijn
diverse activiteiten op het gebied
van voorlichting, sport, recreatie,

eten, drinken en beauty. De entree
bedraagt € 2,-.
Tijdens de meidendag wordt
er een kledingmarkt gehouden
waar meiden eigen kleding
kunnen pimpen. Ook krijgen ze
les van een heus fotomodel.
Daarnaast zijn er dans- en
weerbaarheidactiviteiten en
wordt er voorlichting gegeven
door Sense (seksuele
voorlichting). Meer informatie via
jongerenwerk@travers.nl of www.
traverswelzijn.nl.

Prijsvraag Sport & Spelcontainer op
het Elbertsplein
Het kan de wijkbewoners in
de Kamperpoort of toevallige
passanten haast niet zijn
ontgaan: op het Elbertplein
staat sinds januari jongstleden
een nieuwe container, speciaal
gevuld met geweldig veel sport
en spel materiaal.
De bedoeling is om wekelijks de
deuren te gaan openen voor alle
kinderen en jongeren uit de wijk.
Dit onder begeleiding van ouders
en of wijkwerkers om spelletjes
en activiteiten te doen en dat
allemaal in de buitenlucht. Een
unieke kans, zeker nu het voorjaar

er weer aan komt!
Voor de zomervakantie zal
de container officieel worden
geopend. Hierover zult u nog een
officiële uitnodiging ontvangen.
Daarnaast zal ook het Elbertplein
nog worden aangepakt door de
gemeente Zwolle. Tot die tijd
willen we wel alvast beginnen met
het gebruik, omdat de container
bestemd is voor alle kinderen en
jongeren
Wie verzint een leuke,
passende naam voor de Sport &
Spelcontainer?

Uiteraard moet de container nog
worden aangekleed door middel
van een mooi bord en een vlag.
Dit is echter alleen mogelijk als er
een naam is voor deze container.
Help je daarom mee met het
bedenken van een originele
naam?
Wedstrijdformulieren zijn op te
halen bij het Wijkcentrum Ons
Eigen Huis. Inleveren van alle
ideeën kan tot en met 31 maart
2012. Doe je mee? De winnaar
met het beste idee zal zijn of haar
naam terug zien op een groot bord
boven de ingang van de container!

Programma
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
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
08.30 - 11.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
20.00 - 21.30 uur

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

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Kinderen
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 Kamerpoort

Jongeren
Maandag
19.00- 20.30		
Jongensclub 11+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Jelmer & Cristianne)
Dinsdag
15.30-17.00		
			

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

Woensdag
14.30-16.00		
Inloopmiddag 11+
			
19.00-20.30		
Meidenclub 11+
			
Kosten : 1 euro
			
(o.l.v. Cristianne & Stagiaires)
Donderdag
15.00-17.00 		
			

SCOELLEGE “huiswerkbegeleiding”
(o.l.v. STRIK & Stagiaires)

Vrijdag
20.00-22.00		
			
			

SOOS 12-17 jaar
Tweede + vierde week van de maand
(o.l.v. Cristianne & Stagiaires)

Voor meer info:
Cristianne Schram 06-41707144
Wijkcentrum 038-4213120
Hyves: Jongerenwerk Kamperpoort http://cristiannes.hyves.nl/
Facebook: Jongerenwerk KOP
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Spannende ontdekhoek op Windesheim
De ontdekhoek op Hogeschool
Windesheim was heel leuk. Je kon
daar van alles doen, zoals chips
en eigen zeep maken en allemaal
leuke spellen doen. De kinderen
vonden het ook super. In het
begin werd er een groep gemaakt,
iedereen moest drie kinderen in
de groep hebben. Eerst mocht er
een kind op de kaart kiezen wat
ze gingen doen. Het waren leuke
spellen, zoals blokken ergens in
een waterbak doen, terwijl die
waterbak allemaal water spoot,
En aardappelen schillen voor de
chips en je kon zelfs een mooi ding
maken van piepschuim: dat vond
iedereen geweldig. Ook was er
was een bewaar hoek als je iets
had gemaakt, dan kon je dat in een
bolletje stoppen en aan het eind
kon je het mooi verpakken. En je
kon ook nog met een grote veer
in inkt dippen en er mee schrijven,
dat was wel leuk maar het was wel
een kledderboel. Je kon ook eigen
koffie maken maar dat duurde heel
erg lang. Aan het eind van het
tochtje van de ontdekhoek gingen
de kinderen naar huis en hebben
alles thuis vertelt. Ik vond het een
leuke dag
Leone Bos 8 jaar

Gezellige kinderdisco
Vrijdagavond 2 maart was er discoavond op de club. De kinderen
vonden het leuk en als je een liedje
wou zingen dan kon dat, maar
je kon ook dansen. De moeder
van junior en Selina was de
presentatrice. Als iemand iets wou
zingen of dansen, dan werd dat
geregeld. Er werd geplaybackt en
gedanst. Bij de club ging het

dak eraf. Om half acht gingen
de kleintjes weg en kwamen de
grotere. Toen het liedje ‘Spring
maar achter op bij mij’ kwam,
waren Jenny en Gaby super aan
het dansen, iedereen zag er ook
heel mooi uit. Justin had zijn gitaar
mee en dat zag er heel cool uit!
Leone Bos 8 jaar

Vrouwenverwendag
Kamperoort
Waar:
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Hoogstraat 86 Zwolle
038-4213120

Heb je een goed idee voor een leuke
activiteit? Laat het ons weten!
Mail je idee naar STRIK:
strik.kamperpoort@live.nl. Of loop
tijdens openingstijden even het wijkcentrum binnen. We ontvangen u graag
met een bakje koffie (of thee).

Wanneer:
Dinsdag 3 april 2012
Van:
10:00-18:00 uur
Catering wordt verzorgd door
Johanna’s restaurant.

"
Inschrijfforumulier Avond4daagse
Op 4 juni gaat de Avondvierdaagse 2012 weer van start.
Als je zin hebt kun je met de groep van de Kamperpoort meelopen.
De Avondvierdaagse vind plaats van maandag 4 juni t/m vrijdag 8 juni.
Bij kinderen tot groep 5 is het meelopen onder toezicht van een ouder of verzorger verplicht.
Je kunt kiezen tussen vijf en tien kilometer
De kosten voor de avondvierdaagse zijn €5,50 per inschrijving.
Dit is inclusief medaille en drinken & lekkers onderweg.
Groetjes
Strik
  
Naam:

30 maart t/m 1 april
Disney on Ice - Worlds of Fantasy
Bereid je voor op non-stop plezier met vier
van je favoriete disney-verhalen.
15 april			
Snuffelmarkt
28 mei			
Binnen – buiten Snuffelmarkt

Adres:
Leeftijd:
Km:
Ik loop:
ma / di / wo* / do / vrij
* Op woensdag hebben wij de rustdag ingelast, maar je bent natuurlijk vrij om hiervan af te
wijken.
Ik loop voor de

Evenementenprogramma
2012

e keer (belangrijk voor je medaille)

Bij inschrijving direct betalen. Briefjes inleveren kan tot uiterlijk 16 mei.

29 en 30 juni		
Noordelijke Rundvee Manifestatie
Hét evenement voor houders van koeien,
met de focus op melkvee.
8 juli
Binnen – buiten Snuffelmarkt

