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Bewonersbedrijf
Kamperpoorterij
Zoals vermeld in de vorige
wijkkrant, hebben wij vanuit het
bewonersbedrijf Kamperpoorterij
meegedaan met ‘Pitchen voor
impact in je wijk’ van het LSA en de
KNHM. Helaas hebben wij de laatste
vijf niet gehaald.
Opvallend aan de vijf projecten die
het wel gehaald hebben is, dat zij
allemaal de beschikking hebben over
een gebouw. De vijf geselecteerde
projecten zijn: de Gasfabriek in
Alkmaar, ’t Luukske in Wellerooi,
Westside Slotermeer in Amsterdam,
Sterker door stroop in Rotterdam en
Stichting Droom in Vlissingen. Jammer
dat we het niet gehaald hebben, maar
het feit dat we landelijk bij de laatste
tien projecten zaten, betekent dat de
Kamperpoorterij potentie heeft.
Elbertschool
Dit hele traject heeft ons wel doen
inzien hoe belangrijk het is, om als
Kamperpoorterij de beschikking te
hebben over een gebouw waar wij
een deel van onze ambities kunnen
uitvoeren. Hoe mooi zou het zijn als
wij daarvoor de Elbertschool zouden
kunnen gebruiken. Wij hebben daar
al heel wat ideeën voor op tafel
gekregen. De Elbertschool weer terug
aan de wijk is dan ook één van onze
ambities voor de toekomst.
‘Samen anders doen’
De Kamperpoorterij is achter

de schermen druk bezig met de
voorbereiding van de ‘Samen anders
doen’ meeting die gepland staat
op donderdag 16 juni van 12.0018.00 uur in de Kamperpoort. Dit
doen wij in samenwerking met het
ministerie van BZK (Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties), de
VNG (Vereniging van Nederlandse
Gemeenten) en de RVO (Rijksdienst
Voor Ondernemend Nederland).
De ‘Samen anders doen’ meeting
is de afsluiting van het landelijke
programma ‘Maatschappelijk
aanbesteden’.
De praktijk van de Kamperpoorterij,
de Nieuwe Jutter uit Utrecht en
andere praktijkvoorbeelden staan
deze middag centraal. De aanwezigen
uit het hele land, van het ministerie,
diverse gemeenten, maatschappelijke
organisaties en burgerinitiatieven,
zullen de Kamperpoorterij en de
andere praktijkvoorbeelden met
adviezen een stapje verder proberen
te brengen. Dat gebeurt in vijf
deelsessies verdeeld over de wijk.
De afsluiting vindt plaats in het
wijkcentrum. De andere locaties zijn
bloemenhuis De Vlinder, Café de Kip
en de Elbertschool.
‘Samen anders doen’ staat in het
teken van wat bewoners (eventueel
in samenwerking met sociaal
ondernemers en instellingen) aan
publieke taken van de gemeente over

kunnen en willen nemen. Als kopgroep
zien wij dit als een kans, om meer
zeggenschap en invloed op onze
eigen wijk te krijgen.
Gemeente Zwolle
In april hebben wij een overleg
gehad met drie ambtenaren van de
gemeente Zwolle en onze plannen
gepresenteerd. De gemeente ziet
kansen in de samenwerking tussen
de gemeente en het bewonersbedrijf
Kamperpoorterij. Samen gaan we
onderzoeken waar die kansen liggen.
Samenwerken
Op dinsdag 19 april hebben wij onze
plannen gepresenteerd aan STRIK,
jongerenwerk, buurtrestaurant, team
Travers, sociaal team en andere
betrokkenen uit de Kamperpoort. De
aanwezigen waren enthousiast over
onze plannen.
Samen hebben we de intentie
uitgesproken om nauw te gaan
samenwerken. Zodat we als bewoners
meer invloed en zeggenschap krijgen
over onze eigen wijk.
Heeft u ideeën voor de
Kamperpoorterij of wilt u meer
weten over het bewonersbedrijf:
kamperpoorterij@gmail.com
Kopgroep
Kamperpoorterij
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Belangrijke adressen

Sociaal Wijkteam Midden

Wijkteam Travers Welzijn

Wilt u een medewerker
van het sociaal
wijkteam spreken?
Heeft u vragen over de
WMO, hulpmiddelen,
huishoudelijke hulp,
opvoeding, (vrijwilligers)
werk en inkomen of
ontmoeting?

Doomijn

Dan kunt u bij het Sociaal

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 038 - 421 31 20

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

Peuterspeelzaal Mussenhage
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 038 - 422 39 61
Githa op den Dries - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur

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

Dit omdat de bushalte relatief
ver van de Keersluis is ver-

Bureau Noord
Willaertstraat 2, tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
Martijn Sips - wijkagent Kamperpoort
Sander van der Noort - wijkagent Kamperpoort

Huis. Elke dinsdag t/m vrijdag
is er een inloop in wijkcentrum
de Enk, ook tussen 9.00 en
12.00 uur.
Voor meer informatie over
het Sociaal wijkteam kunt
u terecht op de site: www.
swtzwolle.nl. Telefonisch
zijn we bereikbaar op het
volgende nummer: 14038.

Opstapplaats Keersluis
Na de fysieke veranderingen
aan de Pannekoekendijk
en Harm Smeengekade van
het afgelopen jaar was een
goeie opstapplaats voor
vervoer aan de flat van de
Keersluis een groot gemis.

Sociaal wijkteam Midden

Wijkteam terecht. De
medewerkers kijken of ze u
kunnen helpen en kunnen
zo nodig doorverwijzen. Er
wordt nauw samengewerkt
met andere organisaties,
zoals de Sociale Raadslieden
en Zwolle Doet. Elke
maandagochtend tussen 9.00
en 12.00 uur is er een inloop
in wijkcentrum Ons Eigen

plaatst. Daarom hebben Leo
Jorink en Fieni Koiter contact
opgenomen met de gemeente
Zwolle om op zoek te gaan
naar een passende oplossing
hiervoor. En met resultaat, er
is een (extra) parkeerplaats
ingericht speciaal voor WMO
vervoer. Naast de flat is het nu
mogelijk voor bewoners om te

kunnen instappen in een taxi
op een vergrote parkeerplaats.
Uiteraard tot grote tevredenheid van de bewoners van de
Keersluis.
Hierbij willen de bewoners
ook de gemeente bedanken
voor het realiseren van deze
opstapplaats.

Trots op Koningsdag in Zwolle

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 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.

Contactpersonen

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

Wijkstichting STRIK

Telefoonnummer: 038 - 421 31 20
Marjan Haverbroek - voorzitter
Mike Westerop - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Truitje Moorman - algemeen bestuurslid
Lammert Hendriks - algemeen bestuurslid
Jose Swaanenvelt - algemeen bestuurslid

Bewonersbedrijf Kamperpoorter
Emailadres: bbkamperpoort@gmail.com

Een uitgave van:

Bewonersbedrijf Kamperpoort

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter
Daisy van de Wetering, 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 2016 richten aan:
redactiekamperpoorter@gmail.com

Koningsdag werd dit jaar gevierd in Zwolle en hoe! Alles maar dan ook alles moest er voor wijken, alles moest gepoetst worden en perkjes werden voorzien van oranje bloemen. Veel Zwollenaren kozen er voor om het bezoek van het koningspaar via de live uitzending op tv te bekijken.
Maar er zijn ook genoeg mensen de binnenstad in gegaan, want wat was het er druk. Rijen dik
stonden de mensen te wachten op een glimp of een hand van één van de leden van het koningshuis. Zo ook onze buurtgenoten uit de Kamperpoort. Velen van hen is het gelukt om daadwerkelijk een hand te krijgen van de Koning en de Koningin.

Politiekids in actie tijdens Koningsdag
Veel politiebeweging rondom
wijkcentrum Ons Eigen Huis
tijdens Koningsdag. Er was
(gelukkig) niets ernstigs aan
de hand, de Politiekids uit
Holtenbroek hadden het wijkcentrum als verzamelplek. Ze
hielpen mee bij de beveiliging
van deze bijzondere dag. Er
was ook veel media-aandacht
voor de Politiekids. Zoals alles
tijdens Koningsdag was ook
de inzet van Politiekids zeer
geslaagd. Hierbij willen de
bewoners, kinderen en wijkwerkers van Holtenbroek de
Kamperpoort nog bedanken
voor het beschikbaar stellen
van het wijkcentrum.
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Even voorstellen... Sander van den Noort
In de herfsteditie 2015 van de
wijkkrant werd het al aangekondigd, de Kamperpoort heeft sinds
enige tijd twee nieuwe wijkagenten: Martijn Sips en Sander van
den Noort. In navolging van
Martijn stelt deze editie Sander
zich graag aan u voor.
“Mijn naam is Sander van den
Noort en sinds enige tijd ben ik samen met mijn collega Martijn Sips
uw wijkagent. Naast de Kamperpoort ben ik ook wijkagent voor de
binnenstad, Veerallee, Hanzeland
en Stationsbuurt.”
“Mijn werkzaamheden bestaan
vooral uit het opbouwen en onderhouden van contacten met burgers,
bedrijven en instellingen en het participeren in netwerken ten behoeve
van de aanpak van veiligheidsproblematiek, alsmede het signaleren
van criminaliteit binnen de wijk.”

“Naast het wijkagentschap maak ik
ook deel uit van de incidentafhandeling van de politie Zwolle. Ik ben
werkzaam van het hoofdbureau
politie Zwolle gevestigd aan de
Koggelaan 8. U kunt mij en/of mijn
collega bereiken via het telefoonnummer 0900-8844. Ook kunt u
via internet een contactformulier
invullen. Dit kan via www.politie.nl.
Op deze site kunt u overigens meer
lezen over de politieorganisatie
in het algemeen. Ook staan onze
nieuwsberichten online.”
“Wilt u de wijk nog veiliger maken?
Meldt u dan aan voor burgernet. Dit
is een unieke samenwerking tussen
inwoners, politie en gemeente. Bent
u getuige van een strafbaar feit?
Bel altijd 112. Wilt u een misdaad
anoniem doorgeven? Dit kan via
0800-7000. Voor een dier in nood
belt u 144.”
Tot ziens in de Kamperpoort!

Martijn Sips en Sander van den Noort (r)

Buurtrestaurant Kamperpoort
Sinds 1 april jongst leden heeft
Johanna’s restaurant een nieuwe
naam, namelijk Buurtrestaurant
Kamperpoort. De reden hiervoor
is heel eenvoudig. Johanna is
namelijk al een tijdje niet meer de
enige kok die in de keuken staat.
Steeds vaker staan er bewoners,
vrijwilligers en stagiaires in de
keuken om te koken. Daarom is in
overleg met het raad van beheer
en de werkgroep van het wijkcentrum Ons Eigen Huis (die bestaat
uit werkers en vrijwilligers), deze
nieuwe naam voor het restaurant
tot stand gekomen.
Openstelling
De openstelling van het wijkcentrum is sinds een tijdje ook gewij-

Moestuin Kamperpoort

zigd. Het restaurant is terug gegaan
van drie naar twee avonden. Op
maandagavond en woensdagavond
is nu het restaurant geopend. Hans
ter Wierike, de kok die er elke
woensdagavond was, is gestopt na
twee jaar. Dit omdat hij weer meer
tijd wilde hebben voor zijn eigen
activiteiten. Hans bedankt voor je
inzet!
Stagiaires
Het wijkcentrum en het restaurant krijgt sinds enkele jaren ook
ondersteuning van verschillende
stagiaires. Voor stagiaires is dit
een unieke werkplek om ervaring
op te doen. Sinds het begin van dit
nieuwe jaar is Rodney van ’t Riet
begonnen als stagiaire, specifiek
voor het restaurant en in het be-

De moestuintjes aan de Lijnbaan moeten eind dit jaar plaats
maken voor tien koopwoningen.
Daarom zijn we op het grasveld
rondom de speeltuin aan de
Nachtegaalstraat en de Meeuwenlaan van start gegaan met
nieuwe moestuintjes.
We hebben tien houten bakken
neergezet, waarin we met de
kinderen uit de wijk groenten, fruit,
bloemen en kruiden gaan kweken.
Tijdens de allesclub zijn de bakken
beschilderd met vrolijke afbeeldingen. Ook zijn de boomspiegels en
de plantenbakken voor het wijkcentrum weer ingeplant met planten
van Bloemenhuis de Vlinder.
Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00
uur tuinieren we. Alle kinderen
mogen gratis meedoen. Bij minder
goed weer doen we activiteiten die
met de moestuin te maken hebben
in het wijkcentrum. De peuterspeel-

heer. Rodney ondersteunt Johanna
bij het koken en alles wat er bijkomt
kijken.
Rodney kookt graag, zijn vader
heeft een restaurant en hij hoopt
na zijn opleiding verder te kunnen
gaan als kok.
Verse producten
Wilt u het uzelf een keer makkelijk
maken? Kom dan eten in het Buurtrestaurant van de Kamperpoort.
Voor slecht 5 euro per persoon
(voor kinderen 3,50 euro) kunt u
iedere maandag en woensdag van
16.30 en tot 18.00 uur terecht in
Wijkcentrum Ons Eigen Huis, Mussenhage 2.
Reserveren is alleen nodig als u
met een groep komt.

zaal zal ook gebruik maken van
de bakken. Heb je een goede tip
voor ons, wil je ons helpen of heb
je vragen, neem dan contact op
met adrienneheemstra@yahoo.nl.
Facebook: Moestuin Kamperpoort.
Officiële opening
De officiële opening van de nieuwe
moestuin is op vrijdag 20 mei. De
kinderen kunnen meedoen aan een
quiz en allerlei activiteiten. Uiteraard zijn ook ouders zijn van harte
welkom om te komen kijken en mee
te doen, onder het genot van een
hapje en drankje.
Programma vrijdag 20 mei:
- Peuters: van 11.00 uur tot 11.30
uur.
- Onderbouwkinderen: van 13.00
uur tot 14.30 uur.
- Bovenbouwkinderen van 15.00
uur tot 16.30 uur.
- Officiële opening door wijkwethouder Ed Anker om 15.00 uur.
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OPROEP: Vrijwilligers gezocht!
Voor Zorghuis Theodora Vos de
Wael aan de Lijnbaan 10 worden
vrijwilligers gezocht. Het gaat om
mensen die één keer per week
of twee weken tijd hebben om
een spelletje te komen doen, een
praatje te maken of te wandelen
met een bewoner. Iets voor u?
In het zorghuis wonen mensen
met dementie. Zij wonen met zes
a zeven personen in één woning.
De woningen zijn mooi en comfortabel ingericht. Iedere bewoner
heeft een eigen zit/slaapkamer en
er is een gezamenlijke woonkamer
en keuken. Wat kan wordt samen
gedaan: eten, koken, huishoudelijke klusjes en allerlei gezellige
activiteiten. Voor dit laatste wordt
wat hulp gezocht. Naast de groepsactiviteiten vinden sommige bewoners vinden het fijn als er extra
individuele aandacht voor hen is.
Een spelletje doen, zo maar wat
kletsen, samen de krant bekijken
of een fotoalbum doorneuzen. Ook
zijn er mensen die enorm kunnen
genieten van een korte wandeling
door de buurt of een ritje op de
duofiets. Lekker samen een frisse
neus halen. Of samen naar een
kerkdienst in de theodorakapel bij
de Nieuwe Haven.
Geluk kan zo simpel zijn en het
kost niks. Schenkt u graag een
beetje geluk aan een buurtbewoner
in de Kamperpoort? Kom dan eens
kijken of vrijwilligerswerk wat voor
u is.

Thuiszorg nodig?
IJsselheem is bij u in de buurt! Vragen? Zorg nodig? Bel (038)4263700
of rechtstreeks met de wijkverpleegkundigen van IJsselheem:
Geesje van Ogtrop: (06) 40682351 of g.vogtrop@ijsselheem.nl
Gerda Schilthuis: (06) 46945826 of g.schilthuis@ijsselheem.nl

Vaardigheden die handig zijn:
- Prettig vinden om met dementerende ouderen om te gaan.
- Geduldig zijn.
- Inlevingsvermogen en een luisterend oor kunnen bieden.
- Veiligheid in acht kunnen
nemen.

- Eventueel een rolstoel kunnen
duwen.
- Leeftijd vanaf 18 jaar.
Wanneer?
Op de volgende tijden is de aanwezigheid van vrijwilligers heel
wenselijk:

vanaf 10.00-12.00 uur of van 14.0017.00 uur of van 18.00-19.30 uur
Belangstelling?
Bel voor meer informatie of een
kennismakingsgesprek naar Gooitske Boerman (038) 4257700 of mail
naar g.boerman@ijsselheem.nl

Activiteitenagenda
senioren in de Nieuwe Haven

Bewoners Nieuwe Haven
vieren bevrijdingsdag

IJsselheem wil een heem in de buurt zijn met de verschillende locaties. In Nieuwe Haven worden dan ook veel gezellige activiteiten
georganiseerd voor senioren. Wie zin heeft kan genieten van mooie
optredens of meedoen met de bingo.

Het is een goed gebruik: elk jaar
gaan bewoners van Nieuwe Haven naar het ochtendprogramma
van het Zwolse Bevrijdingsfestival.

Elke week, ook voor buurtbewoners:
Maandag
14.30 uur		
spelclub
Dinsdag
11.00 uur		
koersbal
Woensdag
10.00 uur		
creatieve activiteiten
Woensdag
14.30 uur		
jeu de boules
Donderdag
10.00 uur		
bibliotheek
Donderdag
14.30 uur		
klaverjassen
Vrijdag		11.00 uur		koersbal
Zaterdag
10.15 uur		
bingo

Met vele ouderen samen vieren zij
bevrijdingsdag. Medewerkers en
vrijwilligers van IJsselheem begeleiden hen daarbij. Het Bevrijdingsfestival Zwolle en stichting ‘Vriendenkring van IJsselheem’ hebben het
vervoer te beschikking gesteld.
Een van de deelnemers: “Het is fijn

om stil te staan bij wat vrijheid betekent. Wij hebben de oorlog meegemaakt en soms komen nare herinneringen aan die tijd naar boven.
De bevrijding staat in mijn geheugen gegrifd, wat een feest was dat.
Wij ouderen waarderen de vrijheid
die we hebben daardoor misschien
wel extra. De vluchtelingen die uit
onvrijheid hun land verlaten en hier
proberen hun draai te vinden, drukken ons wel weer met de neus op
de feiten. Eigenlijk hebben we het
zó goed nu in Nederland!”

Mei
Wo 25-5
19.00 uur		
Bingo
Vr 27-5		
14.30 uur		
Zingen in de Theodorakapel		
		
Juni
Di 7-6		
19.00 uur		
Anders dan normaal, sfeer - en
					Stemmingskoor uit Genemuiden
Week 25
hele week		
Themaweek; verder info volgt
Wo 29-6
19.00 uur		Bingo				
Juli
maandag 11 t/m zondag 17 juli Themaweek ‘Het boeren leven’.
11 juli		
14.30-16.30 uur		
Kruudmoes maken
12 juli		
15.00 uur		
Klederdracht show
		17.00 uur		Boeren broodmaaltijd
13 juli		
10.00-12.00 uur		
Staphorster stipwerk
		15.00 uur		Optreden kindervolksdansgroep
14 juli		
10.00-18.00 uur		
Uitstapje Vreugdehoeve
15 juli		
14.30 uur		
Boeren bruiloft
16 juli		
14.00 uur		
Boeren oude ambachtenmarkt
17 juli		
15.00 uur		
Optreden Harm Wolters

Jong en oud viert feest op het
bevrijdingsfestival op de opzwepende muziek van Kenny B.
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Uitnodiging Mussenhagefestival
Het duurt nog even en het lijkt
nog ver weg, maar op zaterdag
24 september staat de Nationale
Burendag van 2016 weer op de
agenda. Traditie getrouw wordt
dit ook gevierd in de Kamperpoort. Na het succes van de
afgelopen jaren wordt ook dit
jaar weer het Mussenhagefestival
georganiseerd.

gezellig terras niet ontbreken met
live muziek.

Het wijkfeest wordt georganiseerd
door buurtbewoners in samenwerking met wijkstichting STRIK en de
wijkwerkers van Travers Welzijn.
Er staan weer tal van verschillende
activiteiten op het programma voor
jong en oud. Uiteraard zal een

Heeft u tips, ideeën en of wilt u
mee werken aan het festival? Laat
het ons dan even weten. Kom dan
even langs in het wijkcentrum Ons
Eigen Huis en/of stuur een e-mail
met je suggesties naar strik.kamperpoort@live.nl.

Mis het niet! Kom daarom zaterdagmiddag 24 september naar het
Mussenhagefestival. De exacte
tijden van het wijkfeest en het programma worden op een later tijdstip
(na de zomervakantie) bekend
gemaakt.

Kracht

Buurtproat

Buurtproat was laatst in Wijkcentrum Ons Eigen Huis, waar uitleg
werd gegeven over een bewonersbedrijf. Als één van de onderwerpen
kwam aan bod, het bewonersbedrijf
als lanceerplatform voor ideeën.
Wat mij opviel, was dat er vanuit
de zaal meerdere ideeën werden
aangedragen, allemaal vanuit de
passie van de persoon zelf. Wat
ook opviel, was dat bij vrijwel alle
ideeën een demotivator aanwezig
was, waarom het niet zou lukken.

De mensen die al wat verder waren
in hun uitvoering en ondanks alles
toch hebben doorgezet, bleken toch
wel gelijk te hebben. Het kan wel,
als je maar wil. Het kan wel, als je
maar doorzet. Jet kan wel, als je
maar aanpakt. Dus al zegt de hele
wereld: ‘het kan niet, het lukt niet.’
Volg dan je hart en go al the way.
Dit is een ingezonden bijdrage
van een bewoner. Ook uw mening
geven over zaken in de wijk? Mail:
redactie@kamperpoort.nl.

Herhaling AED-cursus
Het was weer zover: op dinsdag
19 april vond de jaarlijkse AEDherhaling plaats. Voor sommige
bewoners een herhaling, voor
een aantal andere bewoners
een nieuwe ervaring. De training werd gegeven door Carla
de Boer van de EHBO. Dit alles
vond in Wijkcentrum Ons Eigen
Huis plaats. Er werd weer flink
geoefend, gelachen en serieus
gewerkt. Het was een weer een
zinvolle avond.

Theodorakapel als inspiratiebron
Tussen de ‘oude’ Nieuwe Haven
en de huidige Nieuwe Haven
staat een kapel. De Theodorakapel. Deze kapel vormt de bron
van inspiratie voor herziening
van dit wijkdeel van de Kamperpoort.
Deze prachtige kapel is eigendom
van IJsselheem. De zorgorganisatie
en de Stichting Vrienden Theodorakapel maakten zich sterk voor het
behoud van de kapel als gebouw
én als functie. In de weekeinden en
met feestdagen worden er diensten
gehouden, van oecumenisch tot
rooms-katholiek. Ook vinden er
uitvaarten, trouwenrijen en doopjes
plaats. Bewoners kunnen er dagelijks terecht voor een moment van
rust en bezinning. Dat is al inspirerend op zichzelf.
Tuin
De kapel maakt deel uit van het
kloostercomplex dat als zodanig
niet meer in gebruik is. Na aanpak
van het wijkdeel, komt de kapel
meer vrij te liggen met daarom
heen een binnentuin. Deze wordt
toegankelijk voor publiek en kan
met de kapel samen een mooie
rustpunt in de wijk vormen.
De karakteristieke spitsboogramen van de kapel vormen nu de
bron van inspiratie voor de nieuwe

woningen die er gebouwd gaan
worden. Die vormgeving komt op
verschillende punten terug. In de
oude Nieuwe Haven aan de Harm
Smeengekade en het omliggende
terrein worden appartementen en
eengezinswoningen gerealiseerd,
een mix van huur/koopwoningen.
Foto: plannen voor aanpak van de
omgeving van de Theodorakapel.

Wat is een AED?
Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan
herstellen bij een hartstilstand.
Dit gebeurt door het geven van
een elektrische schok. De volledige
naam van een AED is Automatische
Externe Defibrillator.
Wanneer is een AED nodig?
Een AED is nodig bij een hartstilstand. Bij een hartstilstand is het
belangrijk dat er zo snel mogelijk
een AED gehaald wordt: iemand
die in de buurt is weet een AED
te hangen, bijvoorbeeld op de
sportclub of in een winkelcentrum
of bedrijf de 112-centrale roept burgerhulpverleners op om een AED
te halen.

Burgerhulpverleners zijn vrijwilligers die oproepbaar zijn bij een
hartstilstand in de buurt. Bij een
hartstilstand stuurt de 112-centrale
een bericht aan meerdere burgerhulpverleners in de buurt. Zij krijgen
het verzoek om direct naar het
slachtoffer te gaan of het eerst een
AED te halen.
Heb je interesse voor een training
AED? Meld je dan even aan bij
Miny Westra, Wijkcentrum Ons
Eigen Huis, tel. 038-4213120
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Update bouw De Nieuwe Feniks

Jongeren aan de slag in het wijkcentrum

Aan het project de Nieuwe
Feniks wordt volop gebouwd.
Alle koopwoningen zijn inmiddels verkocht en in aanbouw. De
nieuwe bewoners zijn vol verwachting om eind van dit jaar de
sleutels van hun nieuwe woning
te krijgen.

In de meivakantie hebben een
tweetal meiden onder begeleiding
van Marielle en Wendy klussen gedaan in het wijkcentrum Ons Eigen
Huis. De kasten werden opgeruimd,
de zolder uitgemest, de beide
ruimtes werden helemaal schoongemaakt. Na drie ochtenden en een
stukje van de middag hard werken,
veel gezelligheid en lol waren ze
eindelijk klaar. Als beloning zijn we
met de meiden in de meivakantie
naar Walibi geweest, wel verdiend!
Een stralende zon, strak blauwe
lucht maakten de dag compleet.
Op dit moment is het jongerenwerk
samen met STRIK een plan aan het
uitwerken voor een zakgeldproject.
Waarin jongeren tegen een vergoeding klusjes kunnen doen in de
wijk. Houdt Facebook in de gaten
voor de voortgang van dit project.

Aan het woord een van hen: “Ik ken
Zwolle vanuit mijn schooltijd erg
goed en ik woon er nu twee jaar.
Maar na twee jaar in een huurappartement in de binnenstad van
Zwolle wilde ik graag iets kopen.
Mijn wens was om iets dichtbij de
stad te wonen, meerdere slaapkamers, niet te veel onderhoud en
parkeren dichtbij. Ik had een jaar
eerder al eens brochures

opgevraagd van de Nieuwe Feniks.
Alleen, toen was het project niet
concreet genoeg waardoor het mij
niet overtuigde.
Na veel zoeken kwam ik weer bij
de Nieuwe Feniks uit. Nu waren er
nieuwe tekeningen en waren de
plannen een stuk concreter. Dat het
nieuw is, dichtbij de stad en betaalbaar, waren voor mij de doorslaggevende factoren. Elke week kijk ik
even op de bouw en maak ik een
foto.”
De Nieuwe Feniks is een ontwikkeling van OC de Nieuwe Kamperpoort, een samenwerkingsverband
tussen BPD, Schagen groep,
Volkers Wessels en DLH Ontwikkeling Zwolle.

Buitenspeeldag 2016
Op woensdag 8 juni staat weer
de Nationale Buitenspeeldag op
de agenda. Dit vieren wij ook
weer in de Kamperpoort.
Samen met de peuterspeelzaal
Mussenhage (Doomijn), vrijwilligers, wijkvereniging STRIK en
Travers organiseren we de Buitenspeeldag aan de Nachtegaalstraat
naast de speeltuin. We starten
om 13:30 uur met alle activiteiten,
rond 16:00 uur zal de dag worden
afgesloten.

De dag zal in het teken staan van
veilig buitenspelen in de wijk voor
alle kinderen, groene speelplaatsen. Het programma zal bestaan
uit verschillende spelletjes, schminken, terras en een aantal verassende activiteiten.
Voor de middag zijn we nog op
zoek naar mensen die het leuk vinden om op de middag te helpen bij
het begeleiden van de activiteiten.
Houd Facebook en uw brievenbus
in de gaten.

Vrouwenverwendag
Zoals jullie waarschijnlijk gemerkt hebben, was er dit jaar geen vrouwenverwendag. Helaas heeft STRIK om verschillende redenen het besluit
moeten nemen om het niet door te laten gaan. Maar niet getreurd! Er zal
een andere leuke activiteit voor alleen dames plaatsvinden. Meer hierover
via onze Facebookpagina! Tot dan!

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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Wandel mee!
Graag willen wij u uitnodigen om met ons mee
te wandelen en elkaar te
ontmoeten. Gezondheidscentrum De Fenix aan de
Lijnbaan organiseert vanaf
7 juni iedere dinsdag een
wandelmoment van 11.00 tot
12.00 uur.
Onder begeleiding van verschillende medewerkers kunt
u op deze manier werken aan
uw conditie èn andere mensen ontmoeten. Tijdens het
wandelen zal de afstand en de
intensiteit worden afgestemd

op uw mogelijkheden.
Tegenover het gezondheidscentrum bevindt zich een ‘beweegtuin’; ook hiervan kunnen
we gebruik maken om samen
in beweging te zijn.
U kunt zich aanmelden aan de
balie van Apotheek De Fenix
en uw naam en telefoonnummer doorgeven, zodat wij u
kunnen bereiken indien dat
nodig is. Aanmelding is niet
verplicht, maar heeft wel onze
voorkeur.
We verzamelen in de centrale
hal van het gezondheidscen-

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
trum en zullen daar vandaan
vertrekken. We hopen u dinsdag 7 juni te ontmoeten!
Wat: wandelen onder begeleiding van medewerkers van
gezondheidscentrum De Fenix
Waar: verzamelen in de hal
van De Fenix, Lijnbaan 12 in
Zwolle
Wanneer: elke dinsdag van
11.00 uur tot 12.00 uur vanaf 7
juni 2016
Voor wie: voor iedereen die
mee wil doen
Aanmelding: bij Apotheek De
Fenix (niet verplicht)

Maandag
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur
Peuterspeelzaal
			
groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.00 uur
Buurtrestaurant Kamperpoort
			(diner)
Dinsdag
09.00 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Woensdag
09.00 - 10.00 uur
Inloop / koffietafel
16.30 - 18.00 uur
Buurtrestaurant Kamperpoort
			(diner)
Donderdag
09.00 - 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
Buurtrestaurant Kamperpoort
			(lunch)

REUZE ei
Met Pasen heeft STRIK door
de gehele Kamperpoort
chocolade eieren verstopt.
Je kon vier eieren vinden
die een prijs waard waren.
Ook kon je op zoek gaan
naar het grote ei. De kinderen waren al vroeg aan het
zoeken.

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

De eieren die een prijs opleverden, zijn gevonden door
Nando, Adinda, Jaimy en
Giorgio.

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur
			

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

Rond de middag is het grote
ei gevonden door Joey. Het
was een gezellige dag en
zeker voor herhaling vatbaar!

Woensdag
13.30 - 15.00 uur
15.30 - 17.00 uur
19.00 - 20.30 uur

Allesclub 4 t/m 12 jaar
Inloop jongeren 10+
Meidenclub 7+

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

Mickey en
Minnie Mouse
op bezoek in de
Jongeren
Kamperpoort
Na de meivakantie was er
een verrassend bezoek
aan de peuterspeelzaal.
Niemand minder dan
Mickey en Minnie Mouse
kwamen spelen.
Dit uiteraard tot grote tevredenheid van de kinderen.
Tijdens het bezoek werd er
onder mooie weersomstandigheden in de speeltuin
geknuffeld en gespeeld.

Benefietavond voor-1-Dag
Op 2 Mei was er een benefietavond in Hedon voor de
stichting voor-1-Dag. Deze
avond stond geheel in het
teken om geld in te zamelen
voor kinderen die binnen
het gezin te maken hebben
met een ernstige ziekte.
De benefietavond begon met
een filmpje over onze eigen
topper Dunja Jekel-Struik. Er
viel een stilte in de zaal toen
het filmpje begon en iedereen
was dan ook zeer onder de
indruk!

Op deze avond was er ook
een loting met hele mooie prijzen. Alle prijzen zijn gesponsoord door Zwolse ondernemers.
Het was een hele gezellige
avond de muziek werd verzorgd door DJ Hans Stroeve
en optredens van onder andere Levi (deelnemer Idols) en
de Fakkelteit
Ben je nou ook benieuwd wat
voor-1-Dag verder inhoud of
wil je een donatie doen? Ga

		
Woensdag
15.30-17.00 uur		
Inloopmiddag 10+
			
19.00-20.30 uur		
Meidenclub 7+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
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

dan naar de site www.voor-1dag.nl

E-mail: 		

jongerenwerkkamperpoort@outlook.com
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Agenda Kamperpoort
zomer 2016:
Activiteit:			Datum:		Tijd:		Locatie:
Opening Moestuin Kamperpoort Vrijdag 20 mei		

11:00-16:00 uur Speeltuin Meeuwenlaan

Avond4daagse 2016		

2 t/m 6 juni		

‘s avonds

Buitenspeeldag 2016		

Woensdag 8 juni

13:30-16:00 uur Mussenhage

Zomerkamp 2016		

17 t/m 18 juni		

weekend

Zwolle

Harderhaven Zeewolde

Tappas Buurtrestaurant		
Woensdag 6 juli		
17:00-19:00 uur Wijkcentrum Ons Eigen
Kamperpoort								Huis
Jeugdland ‘Op Safari’		

22 t/m 26 augustus

week		

Speeltuin Lijnbaan

Mussenhagefestival 2016

Zaterdag 24 september ‘s middags

Mussenhage

Zomerkamp
Beste ouders/verzorgers,
Ook dit jaar gaan we met de jongeren weer op
zomerkamp!
Datum: Vrijdag 17 juni t/m zondag 19 juni
Waar: Harderhaven Zeewolde
Wie: Jongeren van 10 t/m 14 jaar
Kosten: 35 euro per persoon
Vertrek is vanaf het wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Daar verzamelen we om 16:15 uur. Vertrek is uiterlijk om 16:30 uur. Op zondag zijn we rond 17:00
uur weer terug bij het wijkcentrum. Meer informatie
hierover is te vinden in het zomerkampboekje wat
u ontvangt op de ouderavond van vrijdag 3 juni van
20:15-21:00 uur. Bij opgave gelijk de eigen bijdrage
betalen. Opgeven kan tot vrijdag 27 mei 2014.
Zin om mee te gaan als begeleiding? Dat kan een
dag of dagdeel maar ook het hele weekend. Neem
dan contact op met Ingrid.
Namens de werkgroep Zomerkamp,
Ingrid Schakelaar 038-4213120 of 06-14551991.

Start Avond4Daagse
Op maandag 2 juni gaat de Avond4Daagse weer van start. Als je zin hebt, kun je met de groep
vanuit de Kamperpoort meelopen. De Avond4Daagse vind plaats van 2 juni t/m 6 juni. Op donderdag 5 juni heeft de groep vanuit de Kamperpoort een rustdag, mocht je deze dag wel willen
lopen ben je daar natuurlijk vrij in. Op donderdag zal er GEEN drinkpost zijn. Bij kinderen onder
de vijf jaar is het meelopen van een ouder/voogd verplicht. Je kunt kiezen voor de 5 of 10 kilometer. Deelname kost zeven euro. Dit is inclusief een medaille en drinken en wat lekkers onder weg.

Jeugdland ‘Op Safari’

5 juni & 3 juli			

Snuffelmarkt

5 t/m 7 augustus 		
Congres
Wachttorengenootschap Jehova’s getuigen

Voor wie?
Voor alle kinderen van 4 t/ m 12 jaar.
Wanneer?
Jeugdland zal beginnen op maandag 22 augustus t/ m vrijdag 26 augustus op het terrein van de
speeltuin aan de Lijnbaan in de Kamperpoort.
Maandag 10:00 – 15:00 uur.
Dinsdag van 10:00 – 15:00 uur.
Woensdag van 10:00 – 15:00 uur. Bonte avond vanaf 18:30 uur.
Vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.
Wat gaan we doen?
Natuurlijk gaan we weer hutten bouwen! Daarnaast zijn er onwijs leuke sport- en spelactiviteiten. Op maandag starten we met huttenbouwen. Dinsdag zijn er diverse knutselactiviteiten. Tijdens de avond mogen kinderen blijven slapen. Let wel ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de
begeleiding van de kinderen. Er moet zelf gezorgd worden voor tentje en slaapbenodigdheden.
Op woensdag zijn er allerlei sport en spelactiviteiten. 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)
Jij komt toch ook?! Vul het strookje in en lever ‘m in bij het wijkcentrum
‘Ons eigen huis’. Dit kan ook in de week voor jeugdland op dinsdag en woensdag.

"
Naam:...................................................................................
Adres:...................................................................................
Bijzonderheden:....................................................................

Evenementenprogramma
Zomer 2016

Leeftijd:...............
Telefoon:.............

Komt op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag*
Ouder wil wel/niet meehelpen als vrijwilliger*(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

4 september 			

Snuffelmarkt

17 september 			
Zwolse Vogelmarkt
Tienduizenden wettelijk toegestane vogels worden te
koop aangeboden.
28 september			Stoffenspektakel
1 en 2 oktober			

IJsselshow

9 oktober & 6 november		

Snuffelmarkt

21 oktober			
Die Schlagernacht
des Jahres 2016. De allergrootste namen uit de
Schlager en Volksmusik zijn hier te vinden.
21 en 22 oktober		

Brei en haakdagen

23 oktober			
Terraria Zwolle
Alles op het gebied van terrariumhobby.
4 november			
Jan Smit
Elfstedentour. Tijdens deze show zal Jan Smit de
allergrootste hits uit zijn 20-jarige carrière ten gehore
brengen. De 3J’s staan in het voorprogramma.
9 en 10 november
Onderwijsbeurs Noordoost
Honderden opleidingen onder één dak.
19 en 20 november

Landbouwminiaturenbeurs

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

