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In deze krant
Bewonersbedrijf Kamperpoort
‘Klein is het nieuwe groot’
Wij zijn als kopgroep van het
bewonersbedrijf Kamperpoort voor
de eerste keer bij elkaar geweest.
In een drietal sessies gaan
wij het bedrijfsidee van het
bewonersbedrijf uitwerken. Waarom
moet er een bewonersbedrijf
komen in de Kamperpoort?
Waarom geloven bewoners in
een bewonersbedrijf? Hoe gaan
bewoners het anders doen? Wat
gaan bewoners uitvoeren en
realiseren? Op deze vragen zoeken
wij het antwoord.
Een bewonersbedrijf is een platform
waar bewoners samen hun kracht
inzetten en elkaar helpen als het
nodig is. Iedereen met een goed idee
moet gebruik kunnen maken van het
bewonersbedrijf. Bewoners helpen
elkaar vooruit in het bewonersbedrijf.
Het bewonersbedrijf is gericht op
het behoud en versterken van
de bestaande voorzieningen,
zoals STRIK, Raad van Toezicht
(herstructurering), Buurtmuseum,
KKP enz. Vervolgens richt het
bewonersbedrijf zich ook op de
toekomstige ontwikkelingen die op de
wijk afkomen. Zoals minder overheid
en meer bewonerskracht.
Bij het bewonersbedrijf is klein het
nieuwe groot. Groot denken, maar
klein beginnen is ons motto. Actie
leidt tot resultaat. Dingen bedenken,
maar vooral ook doen en uitvoeren.
Wij zien het bewonersbedrijf als
een groeimodel. Veel kleine ideeën
en initiatieven maken één grote
beweging. Successen worden gevierd.
Soms lukt een idee niet en kijken we
wel waar het schip strandt.
Binnen de kopgroep zijn de eerste

ideeën al op tafel gekomen:
de werkgroep leefbaarheid en
veiligheid weer in het leven roepen,
jeugdwerk, onderhoud van de
perken, moestuintjes, opknappen
Veemarkt, meer groen (vooral in de
Vogelbuurt), stadstuin voor de hele
wijk, kunst en cultuur (wijkatelier),
werkgroep herstructurering (i.p.v.
Raad van Toezicht), sportcentrum
in de oude brandweerkazerne en
natuurlijk behoud van de bestaande
voorzieningen.
De kopgroep heeft inmiddels
al een eerste actie uitgevoerd
richting de politiek. Vlak voor de
verkiezingen hebben we de politici
via boemerangkaarten gevraagd,
of zij achter het idee van het
bewonersbedrijf staan.
De volgende politici hebben daar
positief op gereageerd:
Nelleke Vedelaar (PvdA), René de
Heer, Aly van der Vegte-Poot, Johran
Willegers, Annebeth Westra (allen
VVD), Gerdien Rots, Reinier Mulder,
Johannes de Vries, Filip van As,
Catharinus Doornbos, Martijn van
Heerde (allen ChristenUnie), Henri van
‘t Slot, Dick Spin, Hennie de Zwaan,
Tommy Hak, Trudy Kistemaker, Leo
Procee (allen OPA).
Op 19 maart hing in het stemlokaal
van de Kamperpoort een affiche van
de politici die het bewonersbedrijf een
warm hart toedragen. Er wordt nu
gewerkt aan een vervolgactie richting
de nieuwe gemeenteraad en het
college van B&W.
Kamperpoort – participatieprijs - Alles
begint met een goed idee!

Gezocht – bedrijfsideeën!
Als kopgroep zijn we voor het
bewonersbedrijf op zoek naar goede
ideeën van onze medebewoners uit
de wijk. Kleine en grote ideeën. Die de
Kamperpoort straks een beetje beter
maken. Daarom hebben wij het idee
de Kamperpoort – participatieprijs
bedacht.
Er zijn drie categorieën:
1. Ideeën van kinderen tot 10 jaar.
2. Ideeën van jongeren 10 - 18 jaar
3. Ideeën van volwassenen 18 jaar en
ouder.
In de maanden april en mei zullen wij
op verschillende manieren campagne
voeren voor de Kamperpoort –
participatieprijs. Dus u komt ons wel
tegen in die maanden. De ideeën
moeten voor 1 juni ingediend worden.
Heeft u nu al een goed idee of kent u
iemand met een goed idee? Mail dat
dan naar de redactie van de wijkkrant:
redactie@kamperpoort.nl. Na 1 juni
wordt de winnaar van de Kamperpoort
– participatieprijs bekend gemaakt.
Dit idee wordt sowieso uitgevoerd en
ontvangt een mooie prijs.
In de volgende wijkkrant zullen wij u op
de hoogte houden van de vorderingen
van het bewonersbedrijf.

Verschillende partners hebben zich
voor 2014 verbonden aan de wijkkrant.
Zie verderop in deze krant welke
partners dit zijn. Dankzij de steun van
deze partners kan de wijkkrant ook
in 2014 worden uitgebracht, maar
we zijn er nog niet. Wilt u ook partner
worden? Mail de redactie: redactie@
kamperpooort.nl en de redactie neem
contact met u op.

Wijkkrant blijft (voorlopig)
bestaan

2 Peuterspeelzaal Mussenhage
8500 euro voor wijkcentrum

3 Schone speeltuin
Nieuwe bergingsvijver
Warme afsluiting 2013
Marten Ekkel glorieuze winnaar kickboksgala

4 Buurtproat
Café De Kip heeft nieuw hok
Afscheid Paul de Jongh
Naar Oranje met de meidenclub

5 Eerste voetbaltoernooi van
het jaar

Schuimparty
Schaatsen in de Scheg
Kindercarnaval in de
Kamperpoort

Kopgroep bewonersbedrijf
Kamperpoort: Adrienne Heemstra,
Caixia Tung, Fennie Ester, Fieni
Koiter, Joke van der Vegt, Koos Bos,
Leo Jorink, Machiel Viskaal, Marten
Ekkel, Miranda Bos, Ronny Ellen,
Vincent Groen, Danny van den Beld,
Ben Koenen.

Wijkkrant de Kamperpoorter blijft (voorlopig) bestaan
Dat was even spannend, maar het
is de redactie van de wijkkrant
Kamperpoorter gelukt! De wijkkrant
ligt alsnog bij u op de deurmat.
De afgelopen maanden heeft de
redactie van De Kamperpoorter
hard gewerkt om de krant voort te
kunnen zetten.

Bewonersbedrijf Kamper-

1 poort

6 Herinrichting Pannekoekendijk en Harm Smeengekade

7 Irishof in Zwolle
Samen in de buurt
Bezoek aan IJsselheem

8 Jeugdland
Zomerkamp
Avond4daagse

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl
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Belangrijke adressen
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
tel. 038 - 421 31 20

Wijkteam Travers Welzijn

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

Doomijn

Peuterspeelzaal Mussenhage
Mussenhage 2, tel. 038 - 422 39 61
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur

Wijkmaatschappelijk werk de Kern

Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4569700
Mirthe van der Weerd - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (praktische vragen) woensdag van 9-16
Voor alle spreekuren: zie onze website www.stdekern.nl

Wijkagent regio IJsselland

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

Gemeente Zwolle
Uw wijk, onze wijk

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

Contact

Neem dan contact op met de gemeente Zwolle voa
telefoonnummer 14038. De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur. Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsformulier
op www.zwolle.nl.

Contactpersonen

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

Wijkvereniging STRIK

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

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

Een uitgave van:

Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:

José Bos, Jeroen Kuiper en Aron Mensink
Foto’s: Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn

Mede mogelijk gemaakt door:

STRIK, Gemeente Zwolle, IJsselhallen, IJsselheem,
deltaWonen en Openbaar Belang

Kopij Kamperpoorter

Inleveren voor 1 juni 2014, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Peuterspeelzaal Mussenhage
De lente is weer in aantocht.
Dit betekent voor ons dat we
weer buiten kunnen spelen
met een heerlijke warme
zon. Dat scheelt echt heel
veel, de jassen zijn zelfs al
een keer uit geweest.
De peuterspeelzaal begint
weer aardig vol te raken,
er zijn nog maar een paar
plaatsen over voor nieuwe
kinderen. Geef daarom uw
kind op tijd op, zodat u zeker
bent van een speelplek voor
uw kind. De kinderen mogen
bij ons komen spelen vanaf 2
1/2 jaar oud.
Op de foto is te zien dat we
heel druk bezig zijn geweest
met het thema ‘ziek zijn’.
Bij de apotheek hebben we
lege medicijndoosjes gekocht
en een paar dikke spuiten.
Ook waren er pleisters en
verbandrollen in de groep.
De kinderen hebben hier
elkaar en de juffen ‘beter’
mee gemaakt. Ook de dieren
waren ziek en moesten in bed

blijven. Het is een leuk thema
om mee te kunnen spelen. De
kinderen waren heel serieus
bezig met het ziek zijn en
beter worden. Zo vertelde een
jongen dat de juf zeeziek was.
‘Wat is dat dan?’, vroeg de
juf, waarna hij zei dat er gif in
de zee zat. Als je dat eet, dan
kun je ziek worden. Maar als
je vervolgens drie wortels eet,
dan gaat het snel weer beter
met je.
Daarna zijn we gestart met
het thema lente. In de groep
maken we van de zandtafel
een tuin waar we bloemen
en bolletjes in gaan zetten.
Die moeten we dan wel water
geven. As het even kan, willen
we graag dat de tuin in de
zandtafel blijft. Regelmatig
vinden we wat zand terug in
de pannetjes van de keuken.
Wel logisch want, met zand
kun je erg leuk spelen.
Ook gaan we bonen planten,
deze groeien altijd zo snel en
dat is leuk om te zien voor de

kinderen. Zo leren ze om te
zorgen voor een plantje, om
water te geven en we kunnen
zien dat hij gaat groeien.
Als knutselwerkje gaan de
kinderen zelf van een lege
melkfles een plantenbakje
maken. Later kan dat weer
mee naar huis genomen kan
worden. Natuurlijk kunnen
we geen lente thema doen
zonder het bezoek aan de
kinderboerderij. Samen met
de kinderen en de ouders
gaan we de pasgeboren
dieren een bezoek brengen.
Ieder jaar is dit weer gezellig.
Voor meer informatie over
onze speelzaal kunt u altijd
even binnen komen kijken bij
ons in het wijkcentrum. Wij zijn
er iedere ochtend, behalve op
woensdag.
Een fijn voorjaar!
Met vriendelijke groeten,
Juf Angelique en Juf Mieke

Het Oranje Fonds schenkt 8500 euro aan
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Het buurtrestaurant
Johanna’s restaurant in
de Kamperpoort heeft een
bijdrage gekregen van het
Oranje Fonds. Met deze
bijdrage zal de keuken
van het wijkcentrum Ons
Eigen Huis verder worden
geprofessionaliseerd en
wordt de entree van het
wijkcentrum opgeknapt.
Het buurtrestaurant is
onderdeel van wijkcentrum
Ons Eigen Huis. Vrijwillige
buurtbewoners zetten zich
wekelijks in om met het
restaurant, met ondersteuning
van de gastvrouw vier keer
per week een lekkere maaltijd
aan te bieden. Uiteraard
zijn de bewoners, zowel
bezoekers als vrijwilligers van
het wijkcentrum enorm blij met
de bijdrage van het Oranje
Fonds.
In 2012 is er gestart met een
avondrestaurant en kunnen
bewoners uit de buurt tegen
een klein relatief lage prijs
een volwaardige maaltijd
eten. Het wijkcentrum heeft
hiervoor een laagdrempelige
uitstraling en is helemaal in de
sfeer van een restaurant. In
het wijkcentrum is een groep
vrijwillige buurtbewoners die
zich inzetten om gedeeld
beheer, in samenwerking
met wijkwerkers van Travers
Welzijn, mogelijk te maken.
Vrijwilligers zorgen voor
de openstelling van het
wijkcentrum, houden zich
bezig met een hygiënische en
veilige keuken.

Inmiddels hebben er al diverse
praktische aanpassingen aan
de keuken plaats gevonden.
Het Oranje Fonds steunt
sociale initiatieven met
geld, kennis en contacten.
Afgelopen jaar besteedde
het ruim dertig miljoen
aan organisaties die een
betrokken samenleving
bevorderen in het Koninkrijk
der Nederlanden. Door
deze bijdragen ontmoeten
mensen elkaar of vinden
zij een nieuwe plaats in de
samenleving.
Het Oranje Fonds wordt onder
andere gesteund door de
Nationale Postcode Loterij, de
Lotto en door Vrienden
en bedrijven. Koning Willem-

Alexander en Koningin
Maxima zijn al sinds de
oprichting het beschermpaar
van het Oranje Fonds.
De openingstijden van
Johanna’s restaurant zijn
als volgt:
Maandag: 16.30-18.15 uur
Dinsdag: 16.30-18.15 uur
Woensdag: 16.30-18.15 uur
Tweede woensdag van de
maand patatdag:11.30-13.00
uur. Er is dan geen
avondrestaurant)
Donderdag: 11.30-13.00 uur
Een driegangen maaltijd kost
slecht €4,50.
Meer informatie op:
www.kamperpoort.nl
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Schone speeltuin

Brommen in de wijk?

De speeltuin in de Kleine Baan
zag er al een tijdje niet uit. Er zat
veel alg op de tegels. Dit was
een doorn in de ogen van de
buurtbewoners. Daarom hebben
zij de tegels schoongespoten.

De afgelopen periode zijn er
verschillende klachten binnen
gekomen over scooters,
snorfietsen, elektrische scooters
en crossmotoren in de wijk.
Verschillende voortuigen rijden
in de wijk, waarbij men zich niet
houdt aan de wettelijke regels.
Ofwel er wordt in de wijk rond
gereden op voertuigen waarbij
men niet voldoet aan de regels.

De ouders uit de Kleine Baan zijn
erg blij dat de speeltuin weer als
nieuw is. Na diverse verzoeken aan
de gemeente is besloten om het als
bewoners zelf te doen. Bewoners
hopen voor de toekomst hierin
beter samen te werken met de
gemeente.
Namens de buurtbewoners van de
Kleine Baan.

Let op! De gevolgen en
consequenties kunnen enorm

vervelend zijn als u zich niet aan de
wettelijke regels houdt, want u bent
als gebruiker van één van deze
vervoersmiddelen niet verzekerd.
Maar u bent wel aansprakelijk voor
de gevolgen!
Als u nog niet de juiste leeftijd
heeft, geen helm draagt, het
voertuig is niet verzekerd en/of bent
niet in het bezit bent van een geldig
rijbewijs, dan zijn de eventuele
gevolgen niet te overzien.

Elke donderdag gaat de sportcontainer open. Deze sportcontainer
staat op het Elbertschoolplein aan
de kant van de Lijnbaan.
De sportcontainer is gevuld met
allerlei leuk spel materiaal zoals
steps, skeelers en skateboard.
Bij goed weer is elke donderdag
van 15:30 tot 16:30 de sportcontainer geopend, kom jij ook?

Meldpunt parkeeroverlast
Ervaart u overlast met betrekking tot parkeeroverlast in de Kamperpoort?
Dan kunt u contact opnemen door te bellen naar: 06 – 11 58 55 48, of
stuur een e-mail naar parkeerhandhaving@zwolle.nl.
Er wordt dan geprobeerd dit probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Warme afsluiting
van het jaar 2013

Nieuwe bergingsvijver in de wijk
Sinds het begin van dit jaar is
de Kamperpoort een nieuwe
bergingsvijver rijker. Aan de
Meeuwenlaan / Veemarkt tussen het trapveldje en de A28 is
een nieuwe bergingswatervijver
gerealiseerd.

Sportcontainer
Kamperpoort!

Dit waterbassin was noodzakelijk
om overtollig water op te vangen.
Bewoners uit de wijk kijken nog een
beetje met gemengde gevoelens
naar het nieuwe stukje water. In de
Kamperpoort zijn zowel de ouders
als de kinderen geen water gewend

in de wijk. Omdat de vijver vlakbij
het trapveldje en het Elbertplein
ligt, zullen we hier met elkaar op
moeten letten. Zo’n vijver biedt
echter ook kansen. Wie weet is de
Kamperpoort op korte termijn een
nieuwe vissoort rijker?

Nu het alweer de maand april is,
lijkt het een eeuwigheid geleden.
De Kamperpoort heeft echter
traditiegetrouw het oude jaar afgesloten met een kampvuur aan
de Meeuwenlaan.
Buurtbewoners organiseerden deze
activiteit voor alle wijkbewoners, in
samenwerking met de wijkwerkers
van Travers Welzijn. Onder het genot van een hapje het een drankje
werd het jaar gezellig afgesloten.
Er waren ruim zestig wijkbewoners
aanwezig, maar ook waren de
nodige kinderen rondom het vuur te
vinden.
Bewoners en organisaties kijken,
net als in de voorgaande jaren,
tevreden terug op deze jaarafsluiting met vreugdevuur. Nu maar
weer afwachten of deze traditie
ook weer op oudejaarsdag in 2014
wordt voortgezet? Wel zal er naar
een andere locatie moeten worden
gekeken, aangezien er op de oude
locatie een wateropvang is gerealiseerd (zie ook het artikel hiernaast).
De jaarwisseling in de Kamperpoort
is redelijk rustig verlopen. Er waren
een aantal meldingen omtrent
vuurwerk overlast, daarnaast is de
brandweer ingezet voor een tweetal
kleine afval brandjes.

Marten Ekkel glorieuze winnaar op kickboksgala
Alweer enkele jaren is er in
de wijk de mogelijkheid om
kickbokstraining te volgen bij
oud-kampioen Pascal Brinkman.
Naast recreatieve training, traint
Pascal ook een wedstrijdgroep.
Binnen deze groep zat al enkele
jaren onze buurtbewoner Marten
Ekkel, die besloot om met zijn
veertig jaar nog een keer de ring
in te stappen op een groot gala
in Steenwijk. In de maanden
voorafgaand werd er hard getraind.
Als hij een bezoek bracht aan café
de Kip werd hem voortaan een glas
water geschonken.
Tot de dag van het gala. Marten

vocht tegen een andere Zwollenaar,
Tarkan. Het gevecht ging er hard
aan toe. Tarkan deelde in de eerste
ronde vele snoeiharde stoten uit.
In de tweede ronde kwam Marten
goed terug, en gaf z’n tegenstander
combinaties van stoten, trappen en
knietjes. De zaal stond inmiddels op
de stoelen voor deze spectaculaire
partij. In de derde ronde werd
duidelijk dat onze wijkbewoner
Marten de partij met winst binnen
zou slepen.
En inderdaad: de scheidsrechter
deed de hand van Marten de lucht
in. Marten proficiat!
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Buurtproat
Oh wat is het leven fijn als de zon
schijnt. Het zonnetje schijn inmiddels weer boven de wijk. Laatst
zag ik op mijn tocht door de wijk
een pamflet van een bijkomst in het
wijkcentrum. Het ging over ‘Blue
Monday’. Een antidepressiebijeenkomst. In het wijkcentrum denk ik
dan? Trek er lekker op uit, wandel
eens fijn door de wijk, zie hoe het
groen weer aan het opkomen is.
Laat de zon eens flink in je gelaat
schijnen. Of doe wat STRIK ooit zei
over een tulp: Ga eens lekker uit je
bol!
Dit zijn ingezonden bijdragen van buurtbewoners. Wilt u ook uw mening geven
over zaken die spelen in de wijk? Stuur
dan een mail naar
redactie@kamperpoort.nl.

Café De Kip heeft een nieuw hok
Herstructurering, je ontkomt
er niet meer aan in deze wijk.
Overal maakt oud plaats voor
nieuw. Zoals het kopje boven dit
stuk al aangeeft, stond er voor
ons buurtcafé De Kip ook een
verhuizing voor de deur.
Maar het oude pand dan? Voordat
er nog zoiets bestond als De Kamer
van Koophandel, was er al een
schrijven gevonden waarin staat
dat er aan de Hoogstraat 77 bier
verkocht werd. Dit schrijven dateerd
van 1887. Menig Zwollenaar is wel
bekend met dit buurtcafé. Het pand
van café De Kip had na al die jaren
nogal wat achterstallig onderhoud.

Door de jaren heen zijn er wat
kleine opknapbeurten gedaan,
maar het pand was toe aan een
grondige verbouwing. Ook het
sanitaire gedeelte in het pand
voldeed niet meer aan de gestelde
normen van deze tijd. In deze,
voor de horeca, moeilijke tijd was
het natuurlijk ook de vraag aan
de huidige ondernemers (Roy en
Ans Lemstra) of de kosten van
verbouwing voor hun op te brengen
was. Waar geld vaak de boventoon
voert, stond voor alle partijen hier
vast, behoud van het buurtcafé was
een prioriteit. Ook werd gekeken in
de nabije omgeving. Men vond een
horecapand op ongeveer

vijftig meter afstand. Na overleg
met de pandeigenaar en de huidige
huurders, waren alle partijen het
al snel eens met elkaar. Dit is een
goeie nieuwe locatie voor De Kip.
Binnen de kortste keren stonden
vele vaste klanten van het café
samen met Roy en Ans te klussen
op de nieuwe locatie. Op dit
moment is café De Kip al open
aan de Hoogstraat 68 en zijn alle
oude klanten tevreden meegegaan.
Samen met het interieur van het
oude pand.
En De Kip, ach dit blijft gewoon De
Kip, al dan niet in een nieuw hok.

‘Nieuwe Haven gegroeid als heem voor de wijk’
Na zes jaar neemt locatiemanager Paul de Jongh afscheid van
‘zijn’ woonzorgcentrum Nieuwe
Haven. Met tevredenheid kijkt hij
terug op een tijd van samen bouwen. Bouwen aan een locatie die
uitgroeide van een strak nieuw
gebouw naar een warme ontmoetingsplek.
“Toen ik startte als locatiemanager stond er een prachtig nieuw
gebouw, maar het was kaal. Het
moest nog gaan leven. Ik ervaar nu
een warme omgeving waar mensen
graag wonen, werken en binnenlopen. De ouderen die bij ons wonen
ken ik bijna allemaal en ook met
veel mensen uit de wijk heb ik kennisgemaakt en samengewerkt. Ik
zie steeds meer vaste eters in het
restaurant, mensen bij de koersbal
en de fitgym. Ook zie ik steeds
vaker vrienden en kennissen van
de bewoners van Nieuwe Haven
die gezellig komen buurten en een
borreltje drinken in het Grand Café.
En als er wat te vieren is, dan zetten we de deur graag nog wijder
open. Zo vind ik het geweldig dat
Harm Wolters twee keer per jaar
komt optreden. Of de kinderen uit
de buurt die komen om samen met
bewoners paaseieren te schilderen.
Daar genieten de mensen echt van
en daar heb ik dan weer plezier in.”
Samenwerking
In de wijk is veel veranderd gedurende de jaren dat Paul in Nieuwe
Haven werkt. Hij vindt dat de wijk
mooi wordt en dat er goede samenwerking op gang komt. “De
betrokkenheid met elkaar groeit, de

Okéteams haken in op wat er individuele mensen of groepen nodig
hebben aan onderstening. Een flink
deel van de buurtbewoners is actief
bij hun wijk betrokken. We wilden
met Nieuwe Haven graag het
kloppend hart in de wijk zijn, een
heem voor mensen in de buurt. Dat
is aardig gelukt. Daaraan dragen
niet alleen medewerkers in Nieuwe
Haven en de teams van Zorg Thuis
aan bij, ook de vele vrijwilligers
spelen daarin een belangrijke rol.
Meedenken, met initiatieven komen, er zijn voor elkaar, het tekent
de sfeer. Daar ben ik hen allemaal
dankbaar voor.”
Missen
Paul de Jongh wordt directeur/
bestuurder van de Vriezenhof in
Vriezenveen. Een compacte zorgorganisatie voor ouderen, met één
locatie en thuiszorg. Paul: ”Het is
een mooie stap in mijn loopbaan.
Ik zie het als een uitdaging om de
Vriezenhof verder te ontwikkelen.
Ik houd er van om op beleidsniveau
met plannen bezig te zijn en dat
te doen vanuit het directe contact
met medewerkers en cliënten. Als
directeur van een organisatie met
één locatie, kan dat. Tijdens de
periode van afscheid nemen van
Nieuwe Haven is me vaker gevraagd wat ik het meest ga missen.
Ik werkte dertien jaar in Zwolle, bij
het Leger des Heils, bij de Esdoorn
en vervolgens bij IJsselheem. Dus
het is nu ook afscheid van deze
mooie stad. Maar het meest van al
zal ik de contacten met zo veel fijne
mensen missen. Dat zal me nog
zwaar vallen!”

Paul de Jongh is dol op doedelzakmuziek en maakte vele reizen door Schotland. Met cliënten
en medewerkers genoot hij volop van de grote verrassing: een echte doedelzakspeler, in vol
ornaat!

Naar Oranje met de meidenclub

Elke woensdagavond is er voor de meiden van vier jaar tot en
met zestien jaar een meidenclub. Normaal gesproken wordt er
geknutseld, een modeshow gelopen of een film gekeken.
Woensdagavond 11 februari stond er een keer wat anders in de
planning. We gingen namelijk met de meidenclub naar de kwalificatiewedstrijd van Nederland – België in het IJsseldelta stadion
van PEC Zwolle. Het was een groot succes, de meiden vonden het
erg gezellig. Dit was zeker voor herhaling vatbaar. Helaas deed het
Nederlands elftal het wat minder en speelde gelijk (1-1).
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Eerste voetbaltoernooi van het jaar
Woensdag 5 maart was het dan
eindelijk weer zo ver; het eerste
voetbaltoernooi van het jaar
werd weer gespeeld.
Omdat het mooi weer was, hebben
we op het grote veld kunnen

voetballen. Onder het genot van
het zonnetje werd er dan ook flink
op los gevoetbald door jong en
oud. Een winnend team is er deze
middag niet uit gekomen. Komend
jaar zijn we van plan om vaker een
voetbaltoernooi te organiseren. De

eerstvolgende editie is op vrijdag 9
mei tussen 18:00 en 21:00 uur. Dit
toernooi is voor jongeren tussen de
twaalf en achttien jaar. Als je mee
wilt voetballen, geef je dan snel
op bij het wijkcentrum. De eigen
bijdrage is drie euro.

Wil jij ook graag een activiteit
organiseren of heb je goede ideeën
zoek dan Ingrid, Lisa of Aron op.
Wij kunnen dan, samen met jou,
bekijken wat er mogelijk is.
Tot ziens bij het volgende toernooi!

Schuimparty!

Schaatsen in de Scheg

Vrijdag 7 maart was er een heuse
schuimparty in de Kamperpoort.

hadden de ouders nog wel meer zin
in de schuimparty).

Na donderdag de hele grote zaal
van het wijkcentrum te hebben afgeplakt was het vrijdag eindelijk zover D-E-A Events uit Kampen kwam
met een MEGA schuimkanon.

Het was een gezellige en geslaagde avond. De kinderen en jongeren
gingen helemaal los.

Vrijdag 28 februari is een grote
groep kinderen uit de Kamperpoort wezen schaatsen in De
Scheg in Deventer.

Van 19.00 uur tot 20.00 uur kwamen de kinderen van 4 jaar tot 9
jaar en van 20.00 uur tot 22.00 uur
kwamen de jongeren van 12 jaar tot
16 jaar. De kinderen en jongeren
waren erg enthousiast (misschien

Het opruimen was alleen wat
minder, maar met dank aan de
vrijwilligers hebben we dit toch nog
redelijk snel kunnen doen. Bedankt
iedereen.
Op naar de volgende schuimparty!

De reis met de trein was voor sommige al een hele ervaring, voor
velen was dit de eerste keer met de
trein. Nadat we me zijn allen verzamelden op het station van Zwolle,
zijn we op de trein gestapt.
Eenmaal aangekomen bij de
schaatsbaan werden de ijzers
onder gebonden. Ook kinderen
die het schaatsen al snel hadden
gezien hebben zich prima kunnen
vermaken in de nieuwe speeltuin.
Ook een aantal fanatieke vrijwilligers lieten even zien wat ze in
huis hadden. Al met al een mooie
afsluiting van het winterseizoen.

Kindercarnaval Kamperpoort
Ook dit jaar was het tijdens
Carnaval weer een groot feest
in het wijkcentrum tijdens het
Kindercarnaval. Woensdag 26
februari ging dan ook het dak er
af.
Ook dit jaar kwamen er weer veel
kinderen naar het wijkcentrum om
carnaval te vieren. Iedereen was
verkleed. De een als superheld de
anders als paashaas; je kon het zo

gek niet bedenken.
Tijdens het carnaval werden er ook
verschillende spelletjes gespeeld,
zoals stop dans. Ook het nummer
Gangnamstyle weer van de
partij, erg leuk om al die verklede
kinderen te zien. Na afloop was
het nog een heel karwei om alle
versiering op te ruimen, maar dat
hoor nou eenmaal bij een leuk
feestje.
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Herinrichting Pannekoekendijk en Harm
Smeengekade start in voorjaar 2015

Herstructurering
In februari van dit jaar heeft de
Zwolse gemeenteraad het definitief ontwerp voor de Pannekoekendijk en Harm Smeengekade
goedgekeurd. De uitvoering staat
gepland in het voorjaar van 2015.

De herinrichting verbetert de doorstroming van het openbaar vervoer
en het overige verkeer aan de westkant van het Zwolse centrum om
daarmee de economische positie
van de (binnen)stad te verbeteren.

Met een vrijliggende busbaan in de
middenligging, een centrumhalte,
en een vrijliggend dubbelzijdig fietspad, voldoet het definitief ontwerp
aan de uitgangspunten en randvoorwaarden van de gemeen-
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teraad. De andere belangrijke aanpassingen aan de beide wegen zijn:
een royaal voetpad (minimaal 2.50
m. breed) langs de Kamperpoort,
een doorlopend recreatief voetpad
langs de singelgracht, vrijliggende
strook voor automobilisten en versterking van de groenstructuur en
het Deltaproof maken van waterkering Pannekoekendijk en Harm
Smeengekade.

In de nieuwe inrichting wordt de
huidige rotonde omgebouwd tot
een kruispunt met verkeerslichten
en de eenrichtingsverkeer van de
Hoogstraat wordt omgedraaid.
Over de exacte verkeersrichtingen
in de wijk Kamperpoort bespreekt
de gemeente later dit jaar met de
wijkbewoners.

Meedenken?

Wilt u hier over mee praten dan
kunt u zich voor donderdag 24 april
2014 opgeven via mailadres:
MPM.van.der.Burgt@zwolle.nl
Op de website www.zwolle.nl/raadstukkenpannekoekendijk vindt u
meer informatie en tekeningen.

Partners wijkkrant de Kamperpoorter

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

Irishof in Zwolle
Irishof is een kleinschalige
nieuwbouwwijk vlakbij Park
Eekhout, met het centrum
en het NS Station op loopafstand. U heeft hier letterlijk
alle voorzieningen binnen
handbereik.
- Alle dagelijkse voorzieningen
in de directe omgeving
- Lopend naar de stad en het
station
- Stijlvol stads wonen met
historische charme

- Ruime tuinen en volop
privacy
Van grote stadsvilla’s geïnspireerd op de architectuur van
de Emmastraat, tot stoere
woningen die refereren aan de
Amsterdamse school; Irishof
heeft voor elk wat wils.
Irishof kent 4 woningtypen met
elk zijn eigen stijl en kenmerken. Gemeenschappelijk
thema is het stoere,

binnenstedelijke karakter.
Als onverwacht geheimpje
herbergt het plan een fraai,
besloten hof.
Het parkachtige karakter van
de Willemsvaart is hier doorgezet waardoor een groene
oase van rust ontstaat.
Bent u geïnteresseerd in
het project Irishof in Zwolle?
Schrijf u dan in via www.
irishof.nl.

‘Samen in de buurt’ in vernieuwde Vogelbuurt
Bij de oplevering van de
Feniksbuurt in 2012 werd
het project ‘Samen voor
de Buurt’ al ingezet. In de
afgelopen periode was het
de beurt aan de vernieuwde
Vogelbuurt. Wijkwerkers van
Travers Welzijn en het OKteam hebben door middel
van huisbezoeken contact
gelegd met de nieuwe bewoners van de Vogelbuurt in
de Kamperpoort.
‘Samen voor de buurt’ is een
gezamenlijk initiatief. waarbij
bewoners elkaar leren kennen. Bewoners worden uitgedaagd om zich in te zetten
voor hun eigen leef en woonomgeving. Regelmatig en
op allerlei tijdstippen zijn de
werkers de buurt in gegaan en
hebben er bij veel bewoners
huisbezoeken en gesprekken
plaats gevonden in de afgelopen weken.

gezinnen, maar ook nog een
aantal oude Kamperpoorters.
Een belangrijk en goed signaal die heel nadrukkelijk naar
voren kwam is dat de meeste
bewoners het prettig wonen
vinden in de nieuwe buurt.
Na een periode waarin veel
huisbezoeken hebben plaats
gevonden werden de bewoners uitgenodigd voor de
Vogelbuurtfinale. Tijdens de
finaleavond worden de uitkomsten van de huisbezoeken
gepresenteerd. Dinsdagavond
15 april stond deze avond op
het programma. Voor deze
avond stond er in de Reigerstraat een grote tent, onder
het genot soep en broodjes

In de vernieuwde Vogelbuurt
zijn relatief veel nieuwe
mensen komen wonen. Jonge

Bezoek IJsselheem
Op woensdag 2 april hebben we met de allesclub
een bezoek gebracht aan
verzorgingstehuis IJsselheem. De kinderen hadden
in het wijkcentrum voor de
ouderen allemaal gezonde
snacks gemaakt. Zo hadden
ze fruitsjaslieks, watermeloenijsjes en cakevormpjes
gevuld met wat lekkers.
Zowel de kinderen als de
ouderen van IJsselheem vonden het erg leuk. De ouderen
waren totaal verrast door het
bezoek van de kinderen en
genoten van al het lekkers
wat hen aangeboden werd.
Het bezoek aan IJsselheem
was onderdeel van een serie
activiteiten over gezondheid
en opvoeding. Tijdens deze
activiteiten hebben de kinderen van alles geleerd over
een gezonde levensstijl. Elke
woensdagmiddag is er alles
club met elke week een leuke
activiteit op de planning. De
club begint om 13:30 uur en
duurt tot 15:00 uur. Tot snel!

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.15 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Johanna’s buurtrestaurant

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.15 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Johanna’s buurtrestaurant

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
16.30 - 18.15 uur

Inloop / koffietafel
Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.30 - 11.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
11.30 - 13.00 uur

Inloop / koffietafel
Koffiebingo voor volwassenen
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Johanna’s buurtrestaurant

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd
zijn de uitkomsten van de
huisbezoeken gepresenteerd.
In de volgende wijkkrant
blikken we uitgebreider terug
op dit project en het vervolg
hiervan.

Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.30 uur
18:00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

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

Donderdag
15.30 - 16.30 uur
Sport & spelactiviteiten Elbertplein
			
(o.l.v. Ingrid en stagiares)
Voor meer info: jeugdwerk Kamperpoort
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120

Jongeren
		
Woensdag
15.00-16.30 uur		
Inloopmiddag 10+
			
18.30-20.00 uur		
Meidenclub 9+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
Vrijdag
20.00-22.00 uur		
			

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

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
Facebook:
Jongerenwerk KP
		STRIK KP
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Zomerkamp 2014
Datum:		
Waar:		
Wie:		
Kosten:

vrijdag 20 t/m zondag 22 juni
Laarbrug Ommen
Jongeren van 10 t/m 15 jaar
35 euro per persoon

Ook dit jaar gaan we met de jongeren weer op zomerkamp. Het vertrek is vanaf het wijkcentrum Ons Eigen Huis. We gaan op de fiets naar Ommen. Zorg dat je fiets in orde is. Een
week voor het kamp wordt er een fietscheck georganiseerd. De bagage wordt met de auto
vervoerd. Op zondag zijn we rond 17:00 uur weer terug bij het wijkcentrum.
Meer informatie hierover is te vinden in het zomerkampboekje. Dit boekje ontvangt u op de
ouderavond van woensdag 4 juni van 20:15 - 21:00 uur.
Bij opgave gelijk de eigen bijdrage betalen. Zin om mee te gaan als begeleiding? Dat kan
een dag of dagdeel, maar ook het hele weekend. Neem dan ook contact op met Ingrid Schakelaar. Voor informatie of opgave: Ingrid Schakelaar 038-4213120 of 06-14551991.

Jeugdland
Voor wie?
Voor alle kinderen van 4 t/ m 12 jaar.
Wanneer?
Jeugdland zal beginnen op maandag 11 augustus
t/m vrijdag 15 augustus op het terrein van de speeltuin
aan de Lijnbaan in de Kamperpoort.
Maandag en dinsdag van 10:00 – 15:00 uur
Woensdag van 10:00 – 15:00 uur
Vrijdag van 09:00 – 17:00 uur

Heeft u tips, adviezen
of nieuwtjes voor de
wijkkrant? Aarzel dan
niet en mail ons! Het
emailadres is: redactie@kamperpoort.nl

Wat gaan we doen?
Natuurlijk gaan we weer hutten bouwen! Daarnaast zijn er onwijs leuke sport- en spelactiviteiten. Tijdens de eerste twee dagen kunnen de kinderen lekker timmeren, knutselen. Op
woensdag zijn er allerlei sport en spelactiviteiten. In de middag zal er een bonte middag zijn
voor alle kinderen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s.
De laatste dag gaan we een uitje maken, waar we heen gaan is nog een verrassing.
Kosten:
Dagkaart € 5,00 Weekkaart € 10,00 en 2,50 voor het reisje
(alleen kinderen die de hele week meedoen mogen mee met het uitje)

"
Opgavestrook Jeugdland 2014

Jij komt toch ook?! Vul het strookje in en lever ‘m in bij het wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’. Dit
kan ook op de dinsdag en de donderdag in de week voor Jeugdland.
Naam:
		
Adres: 		
				
Bijzonderheden:
Komt op Maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag*
Ouder wil wel/niet meehelpen als vrijwilliger*
(*doorstrepen wat niet van toepassing is)		

Leeftijd:
Telefoon:

"
Inschrijfforumulier Avond4daagse
Op 2 juni gaat de Avondvierdaagse 2013 weer van start.
Als je zin hebt kun je met de groep van de Kamperpoort meelopen.
De Avondvierdaagse vind plaats van maandag 2 juni t/m vrijdag 6 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 €6,- per inschrijving.
Dit is inclusief medaille en drinken & lekkers onderweg.
Groetjes
Strik
  
Naam:
Adres:
Leeftijd:
Km:
Ik loop:
ma / di / wo* / do / vrij
* Op donderdag hebben wij de rustdag ingelast, maar je bent natuurlijk vrij om hiervan af te
wijken.
Ik loop voor de .........e keer (belangrijk voor je medaille)
Bij inschrijving direct betalen. Briefjes inleveren kan tot uiterlijk 16 mei.

Evenementenprogramma t/m
juni 2014
3 april			
Semino Rossi
Deze Duitse artiest slaagt erin om een afwisselend,
multicultureel en persoonlijk programma neer te
zetten.
5 en 6 april		

Poppen en Berenbeurs

12 en 13 april		
Vehikel
Een uitgebreide beurs op het gebied van klassieke
motorfietsen, bromfietsen en bijbehorende
onderdelen				
				
13 april			Snuffelmarkt
Speelgoed, (strip)boeken, horloges, grammofoonplaten en veel meer verrassende spullen!
25 en 26 april		
Kingdance
Het grootste outdoor dance festival rondom
Koningsdag in Zwolle en omstreken.
16 t/m 18 mei		
Pasar Malam Bali
Liefhebbers kunnen hun hart ophalen op dit Oosters
culturele festival. Je kunt hier onder andere lekker
eten, een Aziatische jaarmarkt bezoeken en
geweldige optredens van o.a. Massada, Bad Habit
en Blue Diamond Riem de Wolff bijwonen.
29 mei			

Snuffelmarkt

7 en 8 juni		
Sieradenbeurs

Paranormaalbeurs &

Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

