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In deze krant
Voortgang Irishof goed zichtbaar
In het verlengde van de Emmastraat
wordt door Nijhuis B.V. gebouwd
aan de Irishof. Irishof is lekker
leven, genieten en ontspannen in
de stad. Het plan bestaat uit vier
woningtypen die rondom een groen
en rustig hofje worden gebouwd. De
bouw is inmiddels in volle gang.
Het woningtype Toorop wordt gebouwd aan de Emmastraat. Deze acht
stadsvilla’s met hun verhoogde entree
hebben vier verdiepingen. Begin maart
is bij deze woningen gestart met het
metselwerk en de kleine schuine kappen zijn inmiddels geplaatst. Van dit
type is nog één woning beschikbaar!
Het type Lautrec is geïnspireerd op de

stijl van de Amsterdamse school. De
zes stadswoningen krijgen een stoer
en robuust karakter. Deze woningen
worden gebouwd aan de Veemarkt en
naar verwachting zal de casco woning
begin maart gereed zijn. Het type
Mucha wordt gebouwd aan de Rieteweg. Door het verschil in de gevels en
de afwisseling van rood en wit krijgen
deze woningen een speels uiterlijk.
Van deze negen stoere stadvilla’s is de
casco inmiddels klaar. Van dit type is
nog één woning te koop!

dels de dakbedekking aangebracht.
Benieuwd naar het plan? Kijk voor
meer informatie op www.irishof.nl.
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De woningen aan de rand van het
hofje, type Gaudi, worden omsloten
door de andere drie woningtypen. Bij
deze vijf stoere hof woningen is inmid-
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Op 4 maart zijn diverse kinderen uit de wijk op de foto geweest met de wijkagent en zijn collega’s. Voor het wijkcentrum
Ons Eigen Huis stond een echte politiemotor en ME bus. Alle kinderen konden een kijkje nemen in de ME bus, zitten op
de politiemotor en kennis maken met de agenten. Dat was spannend, maar vooral leuk. Wim Kloek en collega’s, bedankt
voor deze spontane actie.

Pathé gaat bioscoop Katwolderplein exploiteren

Wijkdialoog Kamperpoort
Recnstructie Pannekoekendijk - Harm Smeengekade

8 IJsselhallen bedankt!
Avond4daagse

Pathé gaat een nieuw theater
exploiteren op het nieuwe
Katwolderplein. De Pathé-bioscoop
moet negen zalen gaan krijgen en
circa 1.500 stoelen.
Pathé-directeur Lauge Nielsen laat
in de media weten dat hij hoopt in de

loop van dit jaar te kunnen starten
met de bouw. Dat hangt af van andere
factoren, omdat de nieuwe bioscoop
onderdeel uitmaakt van een groot
bouwproject van projectontwikkelaar
Multi Vastgoed. Op het Katwolderplein
komen ook woningen en een
parkeergarage met ongeveer 710

plekken. De opening van de nieuwe
bioscoop van Pathé in Zwolle gaat
de sluiting betekenen van Pathé de
Kroon.
Dit is de vier zalen tellende bioscoop
aan het Gasthuisplein die de
onderneming momenteel in Zwolle
exploiteert.

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig op
onze website:
www.kamperpoorter.nl
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Belangrijke adressen

Stagiaires stellen zich voor

Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Mijn naam is Thomas
Voorhorst, ik ben 18 jaar en
woon in Balkbrug.

Wijkteam Travers Welzijn

Voor mijn opleiding die
ik volg (Sociaal Cultureel
Werker / Handhaver Toezicht
en Veiligheid) loop ik stage
bij Travers Welzijn in de
Kamperpoort. Ik ben eind
januari begonnen met mijn
stage en blijf tot en met
november.

Mussenhage 2
Telefoonnummer: 038 - 421 31 20

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

Doomijn

Peuterspeelzaal Mussenhage
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 038 - 422 39 61
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Willy ten Brink - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur

Sociaal wijkteam Midden

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

Politie IJsselland

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

Gemeente Zwolle

Mijn naam is Miël de Ridder
en ik ben 17 jaar oud.
Ik loop stage voor mijn
opleiding Sociaal Cultureel
Werker (Handhaver,
Toezichthouder en Veiligheid)
bij Travers Welzijn. Ik loop
stage vanaf januari tot
november en hoop veel te
leren. Ik ben er op de dagen
dinsdag, woensdag en vrijdag.
Zo ben ik bij de meidenclub,
de allesclub en bij nog veel
meer activiteiten.

Ik ben in de wijk op dinsdag,
woensdag en vrijdag. Jullie
komen mij vast wel een keer
tegen, tot snel.

Julie zullen mij vast wel een
keer zien lopen. Tot snel.

Verbouwing jeugd- en jongerenruimte in Ons Eigen Huis
Zoals veel wijkbewoners
hebben gemerkt wordt de
jeugd- en jongerenruimte op
dit moment verbouwd. Met
behulp van een aantal actieve bewoners en vrijwilligers (jong en oud) wordt de
jongerenruimte omgetoverd
tot een ruimte die aan de
eisen van deze tijd voldoet.

bar. Alles is van steigerhout.
Dit is stevig, maar ook zo
representatief dat de ruimte
geschikt is voor verschillende
mogelijkheden, zoals een
vergadering, soos of andere
activiteiten.

zich 24 uur lang op laten sluiten in de Jongerenruimte. Met
dat deze actie is een bedrag
van ruim 900 euro opgehaald
voor de verbouwing. Verder
zijn er sponsoren gevonden
die een bijdrage doen.

Wat begon met een plan van
aanpak heeft geresulteerd
in een leuke actie, die door
vrijwilligers op poten is gezet.
Daisy, Mike, Lammert, Jose,
Gerard en anderen hebben

Het einde van de verbouwing
is in zicht. Als de verbouwing
is afgerond zal de jongerenruimte op een ludieke manier worden geopend, wordt
vervolgd!

Uw wijk, onze wijk

Alles wordt grondig aangepakt. Er komt een nieuwe
vloer, lambrisering, bank en

Contact

Kindercarnaval 2015 in de Kamperpoort

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?
Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via
telefoonnummer 14 038. De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar: 8:30 - 17:00 uur.
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsformulier op www.zwolle.nl.

Woensdagmiddag 11 februari
was het ouderwets gezellig
tijdens kindercarnaval in wijkcentrum Ons Eigen Huis. Een
grote groep kinderen heeft
deze middag carnaval gevierd.
Schmincken, verkleden en
natuurlijk gezellig dansen op
de muziek stond deze middag
centraal. Zoals in de gehele
stad Zwolle werd ook in de
Kamperpoort carnaval onder
de volwassenen gevierd.

Contactpersonen

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

Wijkstichting STRIK

Telefoonnummer: 038 - 421 31 20
Omaira Eisinga - voorzitter
José Bos - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Miranda Westerop - algemeen bestuurslid
Marjan Haverhoek - algemeen bestuurslid
Mike Westerop - algemeen bestuurslid

Bewonersbedrijf Kamperpoorter
Emailadres: bbkamperpoort@gmail.com

Een uitgave van:

Bewonersbedrijf Kamperpoort

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

Mede mogelijk gemaakt door:

STRIK, Travers Welzijn, Gemeente Zwolle,
IJsselhallen en IJsselheem

Kopij Kamperpoorter Zomereditie
Inleveren voor 1 juni 2015, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Willy nieuw gezicht peuterspeelzaal Mussenhage
De peuterspeelzaal in de
Kamperpoort is uiteraard
peuterspeelzaal Mussenhage. In de vorige editie van
de wijkkrant nam Angelique
afscheid, in deze wijkkrant
stelt de nieuwe juf Willy ten
Brink zich graag aan u voor.
Sinds het nieuwe jaar ben ik
samen met juf Mieke actief
op de peuterspeelzaal. De
afgelopen periode heeft bij mij
vooral in het teken gestaan
om kennis te maken met de

wijk en de bewoners. Het is
mij dan ook opgevallen dat
er veel nieuwe woningen zijn
gebouwd en dat dit ook nu
nog steeds het geval is. De
mentaliteit hier in de wijk was
mij al snel bekend: ‘doe maar
gewoon, dan doe je al gek
genoeg’.
Ik werk graag met kinderen.
Het spelen, zingen, plakken,
klimmen, puzzelen, huilen en
lachen zijn hier en belangrijk
onderdeel voor. In het verle-

den ben ik leidster geweest
van de peuterspeelzaal SIO
(Schelle, Ittersum en Oldeneel) in Zwolle-Zuid, vervolgens was mijn tweede peuterspeelzaal Korianderplein in
Westenholte. Ik ben begonnen
als (onderwijzeres) juf op de
woonwagenkampschool aan
de Hasselterdijk bij de woonschepenhaven.
Graag onmoet ik jullie de komende tijd in wijkcentrum Ons
Eigen Huis.

Bezoek ook www.kamperpoorter.nl
De nieuwe wijkwebsite www.
kamperpoorter.nl is online.
Sinds kort kunt u dagelijks
op de hoogte blijven van het
laatste nieuws uit de wijk.

Vier keer per jaar verschijnt
de wijkkrant Kamperpoorter.
Om altijd op de hoogte te
blijven van het laatste nieuws
kunt u 24 uur per dag, 7

dagen per week terecht op de
website voor van het laatste
nieuws. Uiteraard is het ook
mogelijk om zelf nieuws en of
ontwikkelingen te delen.
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Winterbuffet 2014 groot succes
Het is alweer even geleden, maar
op woensdagavond 17 december
2014 organiseerden de wijkwerkers van Travers Welzijn in
samenwerking met wijkstichting
STRIK een afsluitende winterbuffet.
De opkomst was zo groot dat het
wijkcentrum te klein was. Meer
dan honderd wijkbewoners waren
op het winterbuffet afgekomen.
Uiteraard een zeer mooie opkomst,
maar de opkomst was te groot gezien het beschikbare eten. Daarom
was het even improviseren, maar
gelukkig was er meer dan genoeg
voor iedereen.

Johanna’s Restaurant had in samenwerking met vrijwilligers, onder
anderen met vaste kok Hans Ter
Wierike, een heerlijk buffet voorbereid. Tijdens het winterbuffet werd
er teruggeblikt op het afgelopen
jaar en werden vrijwilligers uit de
wijk bedankt voor de inzet middels
een klein presentje. Door de grote
opkomst is besloten ook de komende winter weer een winterbuffet
te organiseren.
Wel zal er het één en ander praktisch anders worden georganiseerd,
omdat de opkomst nu eenmaal te
groot was. Dit is uiteraard wel een
groot compliment voor Johanna’s
restaurant en haar vrijwilligers.

Wijziging straatnamen Katwolderplein

Rustige
jaarwisseling

Moestuinttalent gezocht
in de Kamperpoort

In de Kamperpoort zijn enkele
straatnamen gewijzigd.

Ondanks dat het jaar inmiddels
alweer ruim twaalf weken oud is,
blikken we nog even kort terug
op de jaarwisseling.

Na het grote succes en enthousiasme van de kinderen van vorig
jaar, gaan we vanaf april weer
aan de slag in de moestuintjes
aan de Vos de Waelstraat. Daarvoor worden nog vrijwilligers
gezocht.

De reden voor de wijzigingen in
de Kamperpoort hebben te maken
met de bouwplannen rondom het
toekomstige Katwolderplein. Deze
plannen zijn veranderd. Hierdoor is
de loop van dit plein anders geworden.
De Reigerstraat wordt ‘verlengd’
naar het oosten, om aan te sluiten
op het Katwolderplein. Tenslotte
komt er ook één nieuw straatje bij:
De Koekoekstraat.

Voor het eerst sinds jaren was er
geen georganiseerd vreugdevuur in
de wijk. Wel hadden verschillende
bewoners kleine vuurkorven buiten
staan wat een gezellige sfeer gaf,
al met al is de jaarwisseling, op een
aantal kleine incidenten na, rustig
en goed verlopen. Wijkwerkers
kijken dan ook terug op een geslaagde jaarwisseling. Op naar een
zonnig voorjaar en (warme) zomer!

We gaan weer zaaien en planten
heerlijke groenten en fruit zoals
worteltjes, radijsjes, boontjes, aardappelen, aardbeien, pompoenen en
sla soorten. Vervolgens gaan we de

aarde omspitten, water geven en
naambordjes schilderen. En uiteindelijk gaan we natuurlijk onze eigen
gekweekte producten oogsten.
Iedere vrijdagmiddag kunnen de
kinderen uit de Kamperpoort weer
gratis komen tuinieren van 14.00
uur tot 16.00 uur.
Zin om te helpen met het begeleiden van de kinderen die middagen?
Mail dan naar moestuinKamperpoort@yahoo.com.

AED-cursus in het wijkcentrum
Lijkt het u zinnig om eerste hulp
te kunnen verlenen aan mensen
die in nood zijn? Dan is een AEDcursus wat voor u.
De vorige keer is de cursus niet
doorgegaan, omdat er te weinig
deelnemers waren. Had u zich voor
die cursus opgegeven, dan moet u
dit nogmaals doen. Ditmaal wordt
de cursus gecombineerd met de
bewoners die voor een herhaling
komen en nieuwe deelnemers.
Datum: dinsdag 19 mei van 19.00
tot 22.00 uur in Wijkcentrum Ons

Eigen Huis, Mussenhage 2. De
nieuwe mensen krijgen het eerste
uur theorie.
Om 20.00 uur sluiten de herhalers aan voor de praktijk. Er zijn
geen kosten verbonden aan de
AED cursus. U kunt zich opgeven
in het wijkcentrum of via de mail:
m.westra@travers.nl.
De cursus wordt gegeven door de
Koninklijke EHBO Zwolle in
opdracht van de gemeente. Voor
meer informatie: Miny Westra;
4213120 of m.westra@travers.nl

Chinees Nieuwjaar wordt ook in de Kamperpoort gevierd
Chinees nieuwjaar wordt overal
ter wereld gevierd. En dus ook in
het wijkcentrum van de Kamperpoort.
Chinees nieuwjaar valt niet op 1 januari, zoals bij ons. Deze feestelijke
dag vindt jaarlijks op een andere
datum in januari of februari plaats,
op de eerste dag van de maanmaand van de Chinese jaartelling.
Ieder jaar is gekoppeld aan een
dier. In 2015 zal dat de geit zijn.
In China heet het feest “Chun Jie”
wat ‘Lentefeest’ betekent. Van

oudsher wordt hiermee de start
van het vruchtbare seizoen in de
landbouw gevierd: de lente. Het is
voor Chinezen een moment om met
de familie samen te komen voor de
start van een nieuw seizoen.
Woensdagochtend 18 februari hadden de Chinese deelnemers van de
taalles een spontane actie. Binnen
twee uur stond er een enorm buffet
klaar. We hebben er met zijn allen
van genoten.
Ieder een Gelukkig Chinees Nieuwjaar gewenst!
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Wijkverpleegkundige is de spil in de wijkzorg
De wijkverpleegkundige is weer
terug in de buurt. Vanuit Zorg
Thuis van IJsselheem zijn er
twee wijkverpleegkundigen aan
het werk in de Kamperpoort. Het
zijn Gerda Schilthuis en Geesje
van Ogterop. Met veel plezier en
toewijding doen zij hun werk en
komen ze aan huis bij ouderen.
In dit artikel leest u wat de wijkverpleegkundige kan beteken,
voor u zelf of voor anderen.
Wanneer kunnen mensen een
beroep op de wijkverpleegkundige doen?
“Ik zal een paar voorbeelden geven”, vertelt Gerda. “Je wordt ouder
en je kunt jezelf thuis niet meer
goed verzorgen. Of wanneer je ziek
bent en je hebt een tijdje zorg
nodig. Of je bent diabeet (suikerziekte) en moet leren omgaan
met het spuiten van insuline. Ook
mensen met een wond kunnen we
behandelen of hen dat zelf leren. Bij
ouder worden komt vergeetachtigheid soms om de hoek kijken. Dan
wordt het soms lastiger de juiste
medicatie in te nemen op het juiste
moment. Wij kunnen advies geven
en oplossingen aandragen.”
Soms spelen er vragen. Ook dan
kan de wijkverpleegkundige worden
ingeschakeld. Geesje legt uit: “Je
merkt dat iemand in je omgeving
zich niet goed meer kan redden.
Bijvoorbeeld door beginnende dementie. Wij komen dan praten om

Buurtproat
Overheden willen meer burgerinitiatieven en meer verantwoordelijkheden naar de mensen in de
wijk.
Goh; dacht buurtproat, worden ze
eindelijk wakker bij de Gemeente
Zwolle. Jarenlang zetten bewoners
van onze wijk zich al in voor het wel
en wee van onze mooie wijk. Op de
avond die de gemeente had georganseerd om hier het een en ander
over uit te leggen, ging buurtproat
vol goede moed naar het overleg.
Eenmaal op de avond zakte het
enthousiasme al weer naar een
punt nul. Het was volgens de gemeente wel mogelijk om een stukje
groen voor de deur te adopteren.
Wat volgens de wijkwethouder en
ambtenaar een heel therapeutische
werking zou hebben.
Buurtproat keek nog eens goed
om zich heen om te kijken in wat
voor poppenkast hij nou weer was
beland. Is dit overdragen van een
verantwoordelijkheid, of een soort
van vrijwillige slavernij?
Weltrusten Gemeente Zwolle…
Dit is een ingezonden bijdrage
van een bewoner. Ook uw mening
geven over zaken in de wijk? Mail:
redactie@kamperpoort.nl.

te kijken wat er nodig is aan
ondersteuning. Ook geven we
voorlichting over het gebruik van
personenalarmering. Een systeem
waarbij iemand met een druk op
de knop snel hulp kan inschakelen
als er iets mis gaat. Ook wanneer
iemand beperkingen ervaart, kunnen we oplossingen bieden hoe je
hier mee om kunt gaan of welke
hulpmiddelen er zijn. Wanneer
iemand een ernstige ziekte heeft
en thuis wil blijven, dan kunnen
we samen bekijken welke zorg er
mogelijk is in de thuissituatie.”
Wat doet de wijkverpleegkundige?
Gerda legt uit: “Wij komen thuis bij
mensen die persoonlijke verzorging
of verpleging nodig hebben. We
gaan in gesprek met de persoon
in kwestie. Samen spreken we af
welke zorg er nodig is en hoe die
geboden zal worden.”
De wijkverpleegkundige werkt in
een team met verzorgenden. Met
elkaar leveren zij de zorg bij de
mensen thuis. De wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk en zal
regelmatig bij alle mensen thuis komen om te zien hoe alles verloopt.
Is er iets veranderd in de gezond
heidssituatie of zijn er aanpassingen nodig? Is er overleg nodig met
familie, buren of hulpverleners,
bijvoorbeeld de huisarts of fysiotherapeut? Of kan ze mensen doorverwijzen naar andere hulpverleners

zoals een psycholoog, financieel
adviseur of vrijwilligersorganisatie.
De wijkverpleegkundige vormt op
deze manier de spil in de wijkzorg.
Wat biedt Zorg Thuis van IJsselheem?
Wijkverpleegkundige en cliënt maken samen afspraken over welke
zorg er precies nodig is. Zorg op
maat dus. Het team van de Zorg
Thuis voert deze zorg uit. Geesje:
“We werken vanuit liefde en aandacht voor de mensen. Vanuit die
insteek en onze vakkennis willen
we van toegevoegde waarde zijn
voor de cliënt.”
Hoe zijn de wijkverpleegkundige
of de Zorg Thuis bereiken?
Via de receptie van de Nieuwe
Haven 038-4263700. Per mail zijn
de wijkverpleegkundigen ook te
bereiken: Geesje: g.vogtrop@ijsselheem.nl of Gerda: g.schilthuis@
ijsselheem.nl.

Positieve ervaringen
Geesje en Gerda vertellen over hun
ervaringen: “Het mooiste van ons
werk is dat we bij allerlei verschillende mensen thuis komen. Iedere
persoon is anders en vraagt om
andere zorg. Dat betekent voor
ons dat we op een breed gebied
onze kennis en ervaring uitbreiden.
Iedere dag is weer anders.
In de Kamperpoort wonen veel
mensen die uit andere wijken of
plaatsen komen. De wijk is daardoor erg divers. Voor ons is het
steeds weer een verrassing wie we
zullen aantreffen. Dat maakt het
werk leuk. De echte Kamperpoorters zijn recht door zee. Je weet
snel wat je aan elkaar hebt!

Zwolse informatiemarkt over dementie
Dementie komt veel voor. Mensen die de ziekte krijgen, blijven
steeds langer thuis wonen. Voor
henzelf, hun familie, buren en
vrienden betekent dit dat er vragen zijn. Hoe blijft het veilig en
aangenaam? Hoe ga je om met
iemand die dementeert, vergeetachtig is en verandert? Welke
zorg en ondersteuning is er thuis
mogelijk? Als thuis wonen niet
meer lukt, wat dan?
IJsselheem kan helpen antwoorden te vinden en ondersteunen.
Daarom is er op zaterdag 18 april
van 13.00-16.30 uur een informatiemarkt over dementie. Deze is
bedoeld voor iedereen die meer wil
weten over dementie. De markt, bestemd voor heel Zwolle, vindt plaats
in Zorghuis Anna Heerkens aan
de Hertenstraat 12 in Assendorp.
De toegang is gratis, koffie en een
hapje staan klaar.
Op de informatiemarkt zijn medewerkers van IJsselheem aanwezig
met raad en daad. Ook over veiligheid en hulpmiddelen voor thuis.
Daarnaast zijn er ook andere organisaties die aanbod hebben, zoals
het Alzheimercafé IJssel-Vecht en
Stichting JOW, een uitzendbureau
voor jongeren die ouderen helpen.
Ook buurtbewoners komen vertellen over hun rol. Daarnaast is

aanwezig Karmijn, een uitvaartorganisatie die families begeleidt op
weg naar het levenseinde.
Ervaring
IJsselheem heeft jarenlange ervaring met dementie in haar veertien
locaties en bij mensen thuis. In de
Kamperpoort onder andere vanuit

de Zorg Thuis. Zorghuis Theodora
Vos de Wael aan de Lijnbaan is
speciaal ingericht voor kleinschalig
wonen met dementie. Ook in de
Nieuwe Haven zijn er mogelijkheden voor dementerenden. Die
kennis en ervaring wil IJsselheem
delen met de Zwollenaren door
middel van deze informatiemarkt.

Activiteiten voor ouderen
In de Nieuwe Haven is er een vast weekprogramma voor senioren.
Hierbij zijn mensen uit de wijk van harte welkom. Aanmelden bij de
receptie van Nieuwe Haven.
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Woensdag
Donderdag
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag

14.30 uur
11.00 uur
10.00 uur
14.30 uur
10.00 uur
14.30 uur
11.00 uur
10.30 uur

Voorjaarsprogramma
dinsdag 24 maart
woensdag 25 maart
woensdag 25 maart
vrijdag 27 maart		
dinsdag 31 maart

spelclub
koersbal
creatieve activiteiten
jeu de boules
bibliotheek
klaverjassen
koersbal
bingo

14.30 uur verzoekplaten met Leo
12.00 uur themamaaltijd ‘Lente’
19.00 uur bingo
14.30 uur zingen in de Theodorakapel
18.15 uur gespreksgroep ‘Geloven nu’

Posters met het actuele programma hangen in de Nieuwe Haven, in het
wijkcentrum en in de Keersluis. Senioren uit de wijk zijn hierbij welkom.
Wel even aanmelden bij de receptie van Nieuwe Haven!

Lente 2015 pagina 5

Bloemen ‘huis’ de Vlinder nieuw in de wijk
Vanaf medio april is de Kamperpoort een nieuwe winkel rijker.
Debby Dekker opent haar deuren aan de Pannekoekendijk 1,
in het voormalige pand van de
Gall&Gall.
De kersverse onderneemster opent
haar nieuwe: Bloemen ‘huis’ de
Vlinder. Het wordt een veelzijdige
bloemenwinkel met een uitgebreid
assortiment. Verder komt er in de
winkel ook een koffietafel waar
ruimte is om tijdens een specifieke

bestelling en of bloemstuk te wachten onder het genot van een kopje
koffie. “Voor mij gaat hiermee een
grote wens in vervulling, waar ik al
jarenlang van droom. Ik woon zelf
in de Kamperpoort, mijn doelstelling
is om de komende jaren een mooie
bloemenzaak neer te zetten, wat
hopelijk een begrip mag worden in
de wijk, maar natuurlijk ook voor
de stad Zwolle. Specifiek wil ik mij
zelf specialiseren in het maken van
rouwwerken”, vertelt Debby enthousiast.

In de nabije toekomst wil Debby
ook workshops gaan aanbieden in
de winkel. Onder het genot van een
high tea, kunnen zowel grote als
kleine gezelschappen gezellig samen zijn en op deze manier kennis
maken met bloemschikken.
Bij het drukken de wijkkrant is de
exacte openingsdatum nog niet
bekend. Toch zal uiterlijk begin april
Bloemen ‘huis’ de Vlinder haar deuren gaan openen. Uiteraard volgt
er nog een officiële opening van de
winkel.

De redactie van de wijkkrant
Kamperpoorter wenst Debby heel
veel succes, in het bijzonder omdat
Debby ook als vrijwilliger verbonden is aan de wijkkrant.
Openingstijden Bloemen ‘huis’
de Vlinder:
Maandag:
Gesloten
Dinsdag:
09:00-18:00 uur
Woensdag:
09:00-18:00 uur
Donderdag:
09:00-21:00 uur
vrijdag:
09:00-18:00 uur
Zaterdag:
09:00- 17:00 uur

Cafetaria De Poort aanwinst voor de Kamperpoort
De 29-jarige Louisa Haverhoek
heeft in samenwerking met het
bewonersbedrijf van de Kamperpoort op 5 februari jongstleden
de deuren van cafetaria De Poort
geopend.
Louise heeft voor iedereen een
passende maaltijd. Zo biedt zij haar
klanten de mogelijkheid om een
lunchbox samen te stellen en is er
de keuze uit diverse plates. Er is
gekozen voor vele eigen gemaakte
producten, waarvan de gehaktbal
toch zeker tot de favorieten behoort.
Mensen die de weg naar cafetaria
De Poort inmiddels hebben gevonden komen dan ook geregeld terug.
Cafetaria De Poort heeft wekelijkse
nieuwe aanbiedingen en tegenwoordig kan er ook telefonisch
besteld worden. Bij grote bestellingen bestaat er (na overleg) de
mogelijkheid om de bestelling te
laten bezorgen.
Na maanden lang poetsen en opknappen is de redactie dan ook vol
lof over De Poort. Het is een mooie,
schone en zeer nette cafetaria
geworden, waar mensen prima een
hapje kunnen eten.

U vindt Cafetaria De Poort in het
nisje aan de Nachtegaalstraat.
Openingstijden:
Maandag
Gesloten
Dinsdag
Gesloten
Woensdag
11.30 - 20.00 uur

Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag
Zondag		

11.30 - 20.00 uur
11.30 - 20.00 uur
11.30 - 20.00 uur
11.30 - 20.00 uur

Voor bestellingen kunt u bellen met
telefoonnummer 06-49851197.

Samen aan de bingo
Bewoners van Zorghuis Theodora
Vos de Wael doen mee met de
bingo samen met wijkbewoners in
de Kamperpoort. Met open armen
werden de ouderen van het zorghuis ontvangen. Het was genieten
met elkaar. Niet alleen op het
moment zelf van het spel, maar
ook van de onderlinge contacten.
Een dame ontmoette een buurvrouw van weleer en meteen was
er weer die oude klik. Zo kwamen
er verhalen van vroeger op tafel.
Zorghuis Theodora Vos de Wael
biedt kleinschalig wonen voor mensen met dementie. Voor wie dat
aan kan, levert een uitje in de buurt
enorm veel plezier op. Het zorghuis
waardeert de gastvrijheid van de
bingoclub en zorgt van tijd tot tijd
voor het prijzengeld.

Lekker fit het voorjaar in!
Kom naar de Nieuwe Haven voor Seniorenfitness. Onder begeleiding van
de fysiotherapeut kunnen ouderen trainen. Iedereen krijgt een programma
op maat. Groepstraining op dinsdag van 15.30–16.30 uur en bij voldoende
animo ook op donderdag van 15.30–16.30 uur. De folder ligt bij de receptie
van Nieuwe Haven of maak een afspraak via (038) 426 3700.

Doe mee met de Week van de Amateurkunst in Zwolle!
Van zaterdag 30 mei tot en met
zondag 7 juni 2015 vindt in
Zwolle de Week van de Amateurkunst (WAK) plaats. De WAK is
een jaarlijks en landelijk evenement waarbij de beoefening en
presentatie van amateurkunstactiviteiten een week lang centraal
staan.

als theatergroep regelmatig optreedt: op dat moment ben je bezig
met amateurkunst.
Toon jouw enthousiasme en talent
en meld je aan: dit kan zijn met
een wervelend optreden, alleen of
met jouw vereniging, inspirerende
workshops, een boeiende expositie
of misschien een open huis?

Zwolle is één van de (ongeveer) 60
gemeenten die in 2015 een WAK
organiseert. Tijdens de WAK laten
amateurkunstenaars in Zwolle uit
alle kunstdisciplines zien wat zij in
huis hebben, in hun eentje of in een
groep. Met optredens, workshops,
tentoonstellingen en nog veel meer.
Na vier eerdere edities coördineert
Stadkamer (voorheen Kunst & Zo)
ook in 2015 de WAK in Zwolle.

De match tussen jullie en Stadkamer als coördinator
Jullie bedenken en regelen de
activiteit, wij geven graag tips en
adviezen. Jullie organiseren de
activiteit, wij organiseren de gehele
WAK-communicatie en maken
jullie amateurkunstactiviteit breed
zichtbaar.

Amateurkunstenaar? Wie? Ik?
Of je nu gitaar speelt in een band of
dat jullie een koor of muziekvereniging zijn, of dat je graag schildert of

Podiummogelijkheden tijdens de
WAK
Stadkamer streeft ernaar zoveel
mogelijk amateurkunstenaars een
écht podium te bieden tijdens de
WAK. Daarvoor is Stadkamer de

samenwerking aangegaan met andere (culturele) partijen, zoals met
Zwolse Theaters voor het Zwolle
Open Podium in Schouwburg
Odeon op zaterdag 30 mei, Parkpret in Park Eekhout op zondag 31
mei en Zwolle Unlimited van vrijdag
5 tot en met zondag 7 juni.
Voor deze evenementen, die
plaatsvinden tijdens de WAK, biedt
Stadkamer in samenwerking met
bovengenoemde partijen de Zwolse
amateurkunstenaars een gratis
podium. Ook Stadkamer zelf stelt
in het tweede WAK-weekend, van
vrijdagmiddag 5 juni tot en met
zondagmiddag 7 juni, haar podia
beschikbaar waaronder de Statenzaal en het (voormalig) Biebcafé.
Aan Zwolse beeldende (amateur)
kunstenaars wordt op zaterdag 6
juni een podium geboden tijdens de
Petit Montmartre op het Weversgildeplein. Deze kans doet zich ook

een dag later voor, op zondag 7
juni, tijdens Kunst op Zondag, dat
plaatsvindt op de Nieuwe Markt.
Meer informatie
Meer informatie over deelname aan
de WAK en de hierboven genoemde podiummogelijkheden is te lezen
op www.kunstenzo.nl. Klik hiervoor
op het WAK-logo, vermeld op de
homepage. Bovendien vind je hier
een terugblik op de WAK van de
vorige vier edities in Zwolle. Wellicht kom je hiermee op ideeën.
Aanmelden
Belangstelling voor een optreden
op één van de bovenstaande podia
óf hebben jullie een eigen activiteit tijdens de WAK? Meld je dan
vóór 10 april aanstaande aan bij
Anne Bussink via amateurkunst@
stadkamer.nl, met behulp van het
WAK-aanmeldingsformulier, dat
eveneens te vinden is op www.
kunstenzo.nl.
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Wist u dat er in de Kamperpoort veel afvalbakken staan?
Het aantal afvalbakken kan best
wel wat minder. Een groot aantal
van deze bakken wordt weinig
gebruikt omdat ze bijvoorbeeld
op onlogische plekken staan. Er
zijn ook afvalbakken die vernield
worden of waar huisvuil in wordt
gedumpt. De gemeente Zwolle
gaat deze afvalbakken in alle
Zwolse wijken verwijderen.
Hoe gaat dat in de Kamperpoort?
Een groep betrokken Zwollenaren
heeft samen met de gemeente en
de ROVA een voor hele stad een
overzicht met criteria vastgesteld
waarin staat welke afvalbakken
voor een wijk belangrijk zijn. De
wijkbeheerder en de ROVA wijkreiniger van de Kamperpoort hebben
aan de hand van dit overzicht in
kaart gebracht welke afvalbakken
in de Kamperpoort blijven staan. U
vindt deze kaart op www.zwolle.nl/
afvalbakken.
Meer weten
Wilt u meer weten over deze
actie dan bent u van harte welkom
tijdens een inloopgelegenheid

op dinsdag 31 maart van 17.00
tot 18.00 uur in wijkcentrum Ons
eigen huis. Wijkbeheerder Jurrien
Stroomberg vertelt u dan meer
over de actie en de mogelijkheden
van bijvoorbeeld adoptie. Wanneer u constateert dat een afvalbak
onterecht is weggehaald, kunt u dit
bespreken met de wijkbeheerder.
Adoptie
Naast het weghalen van diverse
afvalbakken biedt de gemeente ook
de mogelijkheid om een te verwijderen afvalbak te adopteren. Wanneer
de afvalbak die u wilt behouden
niet op de kaart staat, dan kunt u
de bak adopteren. U dient dan zelf
te zorgen voor lediging van de bak.
De gemeente draagt de bak aan u
over door middel van een contract.
Adoptiebakken krijgen een herkenbare kleur. Wilt u een afvalbak
adopteren of meer weten over
de spelregels? Kom dan naar de
inloopgelegenheid op dinsdag 31
maart. Bent u niet in de gelegenheid dan kunt u contact op met uw
wijkbeheerder Jurrien Stroomberg
via mail j.stroomberg@zwolle.nl.

Ben jij ons nieuwe beweegmaatje?
Sinds oktober 2014 zijn er vijf
buurtsportcoaches actief in
Zwolle. SportService Zwolle, WijZ
en Travers hebben de handen in
een geslagen om Zwollenaren te
stimuleren om een gezonde en
actieve levensstijl aan te nemen.
Met het project ‘Beweegmaatje’
stimuleren de buurtsportcoaches
Zwollenaren samen te bewegen.
Beweegmaatjes zijn vrijwilligers die
het leuk vinden om samen te bewegen met anderen, de ‘zoekmaatjes’.
Zoekmaatjes hebben moeite om
uit zichzelf in beweging te komen
of te blijven. Er zijn veel verschil-

lende beweegmaatjes. Het ene
duo gaat samen naar een sport- en
beweegles in groepsverband, een
ander gaat samen tennissen of fietsen. Eén ding hebben ze gemeen:
plezier in bewegen en de wil iets
vóór en mét een ander te doen.
De buurtsportcoaches zijn op zoek
naar nieuwe beweegmaatjes! Deze
beweegmaatjes zijn vrijwilligers die
het (1) leuk vinden om te bewegen;
(2) een ‘zoekmaatje’ willen ondersteunen om actief te blijven of te
worden; en (3) samen met een
ander persoon als duo of in groepsverband een beweegactiviteit wil
ondernemen.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden als beweegmaatje of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met één van
de buurtsportcoaches via 038 – 42
36 686 of buurtsportcoach@sportservicezwolle.nl.
Zoekmaatjes kunnen ook contact
opnemen met de buurtsportcoa

ches. Eerst volgt er een kennismakingsgesprek met betrekking tot uw
wensen, waarna de buurtsportcoaches opzoek gaan naar een maatje
om mee te bewegen. Vervolgens
wordt er een ‘koppelingsgesprek’
georganiseerd waarbij u kennis
kunt maken met elkaar.

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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Herrie in de Keuken
Gezellig druk was het in de
voorjaarsvakantie met alle
kinderen die zich opgegeven hadden voor een
nieuwe ronde van ‘Herrie in
de Keuken’.
Dit keer hebben we lekker
herrie gemaakt bij Johanna.
Omdat het natuurlijk vers en

ook nog een lekker moest zijn,
werd er gekozen voor een
pizza met allerlei groentes die
de kinderen zelf moesten snijden. Omdat er maar een oven
was moesten de kinderen
natuurlijk wel even op elkaar
wachten, maar ondertussen
waren er allerhande spelletjes
opgehaald en hebben ze zich

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
prima vermaakt. Het toetje
was een bakje van verse bladerdeeg met heerlijke roomijs
met chocola- of aardbeiensaus. Met natuurlijk zoveel
slagroom erop als je zelf wilt.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
			
groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(diner)

De kinderen hebben genoten
en gesmuld van deze activiteit.

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
			
groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(diner)
Woensdag
08.30 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
16.30 - 18.15 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(diner)

Sport en spel bij de sportcontainer Elbertplein
Zin in sport en spel? Kom
dan naar de sportcontainer.
Elke dinsdagmiddag om
15:30-16:30 is er sportcontainer voor alle kinderen van
vier jaar en ouder.
We doen verschillende spel-

letjes, maar doen ook aan
hockey, voetbal en andere
sporten. Heb jezelf een leuk
idee of wil je gewoon lekker
skeeleren of voetballen? Kom
ons dat vertellen. De sportactiviteiten worden begeleid
door Thomas, Miel en Ingrid.

Elke tweede dinsdag van de
maand gaan we sporten in de
binnentuin van IJsselheem.
De oudere bewoners kunnen
meedoen of komen kijken. Je
bent welkom op het Elbertschoolplein aan de Lijnbaan.
Hopelijk tot snel!

Wijkdialoog Kamperpoort
Op dinsdagavond 3 februari
stond de wijkdialoog in de
Kamperpoort op de agenda.
Zo’n veertig bewoners en
werkers waren aanwezig.
De aanwezigen waren bij
elkaar om onder andere met
wijkwethouder Ed Anker te
praten over de keuzes in het
beheer en onderhoud van de
openbare ruimte en om kennis
te maken met enkele leden
van het Sociaal Wijkteam.
Doel van de avond: waar kan
de gemeente samenwerken
met bewoners en het bewonersbedrijf. Wijkmanager
Suzanne Douwsma gaf een
toelichting op de uitkomsten
van het buurt-voor-buurtonderzoek. Aan de hand van de

Voor de Kamperpoort heeft dit

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd
Dinsdag
15.45 - 16.45 uur
			

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

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

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

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

Jongeren

resultaten werden drie
thema’s besproken: Sociale
participatie, Sociale Leefbaarheid en de ontwikkelingen

		
Woensdag
15.30-17.00 uur		
Inloopmiddag 10+
			
rond de openbare ruimte in de
19.00-20.30 uur		
Meidenclub 10+
wijk. De resultaten van zijn
			Kosten: 1 euro
te vinden op www.zwolle.nl/
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
jijbentaandebuurt.

Reconstructie Pannekoekendijk - Harm Smeengekade
De grote reconstructie aan
de Pannekoekendijk - Harm
Smeengekade is inmiddels
in volle gang.

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
			
groep 2 t/m 4 jarigen
09.30 - 11.00 uur
Koffiebingo voor volwassenen
11.30 - 13.00 uur
Johanna’s buurtrestaurant
			(lunch)

dan ook zichtbare en praktische gevolgen; sluipverkeer
door de wijk, parkeerproblemen en de bereikbaarheid
van en naar de binnenstad.
Volgens planning moeten de

werkzaamheden voor de zomervakantie afgerond zijn.
Kijk voor meer informatie en
voor de actuele planning op
de website www.zwolle.nl/pannekoekendijk.

Vrijdag
20.00-23.30 uur		
			

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

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

jongerenwerkkamperpoort@outlook.com
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IJsselhallen bedankt!
Op 31 januari verzamelde zich een groep uitzinnige, enthousiaste kinderen voor de hoofdingang van de IJsselhallen. De IJsselhallen hadden namelijk maar liefst 73 kaarten beschikbaar gesteld voor de kinderen en begeleiders uit de wijk om naar de K3 show te komen
kijken. Uit volle borst werden de liedjes meegezongen er werd gedanst en gelachen om de
show. Wat hebben ze genoten.

Afsluitend buurtfeest
Natuurlijk Schoon in de wijk

Dit jaar organiseert ROVA voor de zevende keer de
zwerfafval opruimactie Natuurlijk Schoon. In april
gaan 14.000 kinderen pad om het zwerfafval in hun
omgeving op te ruimen. De actieweek wordt traditiegetrouw afgesloten in een wijk in Zwolle, dit jaar
heeft de gemeente gekozen voor de Kamperpoort.
Datum:
Tijd: 		
Locatie:

zaterdag 18 april 2015
11:30-14:00 uur
Elbertplein Kamperpoort

De voorbereidingen zijn gestart en de datum is geprikt. Op vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag 14 juni gaan we met alle jeugd van 10 t/m 16 jaar op zomerkamp.

Samen met buurtbewoners, jong en oud, in de wijk
gezamenlijk het zwerfafval opruimen. Want vele
handen maken licht werk. Natuurlijk zijn er tal van
leuke activiteiten voor de kinderen. Daarnaast zullen
een hapje en een drankje uiteraard niet ontbreken.
Deze activiteit wordt onder anderen georganiseerd
door de gemeente Zwolle, Travers Welzijn en ROVA.

Er kan een keuze gemaakt worden uit drie locaties. Heb jij zin om mee te gaan, wil je meedenken
over activiteiten? Loop dan even het wijkcentrum binnen en vraag naar Ingrid.

Samen maken we de buurt, mis het niet! Graag tot
zaterdag 18 april.

Zomerkamp

Geef je voor 1 mei op door een Kampformulier op te halen bij het wijkcentrum en de eigen bijdrage te voldoen.

Vrouwenverwendag
Kamperoort
Waar:
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Mussenhage 2 Zwolle
038-4213120
Wanneer:
Dinsdag 14 april 2015
Van:
10:00-17:00 uur
Catering wordt verzorgd door
Johanna’s restaurant.

"
Inschrijfforumulier Avond4daagse
Op 1 juni gaat de Avond4daagse 2015 weer van start.
Als je zin hebt kun je met de groep van de kamperpoort meelopen.
De avondvierdaagse vind plaats van maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni.
Bij kinderen tot groep 5 is het meelopen onder toezicht van een ouder of verzorger verplicht.
Je kunt kiezen om de 5 kilometer te lopen of de 10 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 is mogelijk tot uiterlijk 16 mei.

Evenementenprogramma
t/m juni 2015
10 april		
Nacht van Holland
Tijdens dit evenement staat gezelligheid centraal.
Met een line-up met alleen maar Hollandse artiesten
(o.a. Danny de Munk, Wolter Kroes, Roy Donders)
wordt het een ouderwets gezellig avondje uit.
11 april		
Remember the 90’s
De beste 90’s artiesten gaan jou de hele avond
vermaken. Je kunt genieten en meedansen met
muziek van ondermeer: 2 Unlimited, Mental Theo,
T-Spoon.
12 april		
Snuffelmarkt
Tijdens de Snuffelmarkt kan je heerlijk rondsnuffelen
tussen de vele kraampjes met een divers aanbod
van oude en nieuwe artikelen en vele uiteenlopende
koopjes.
18 en 19 april Poppen en Berenbeurs
Poppen en beren kunstenaars uit Nederland, België,
Engeland Duitsland en Rusland komen naar Zwolle
om hun mooiste creaties te laten zien.
14 mei		
Snuffelmarkt Binnen en Buiten
De Snuffelmarkt tijdens het Hemelvaartsweekend is
een leuk dagje uit voor het hele gezin
28 juni		

Snuffelmarkt Binnen en Buiten

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

