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Want de corporaties laten woningzoekenden in Zwolle in de kou staan.”
Met dit bericht lijkt de toekomst van

de kop van de Hoogstraat nog lang
niet duidelijk te zijn. Tot de tijd blijft het
gissen na de nieuwe bestemming van
het complex.

De brandweerkazerne is verhuisd
Voor veel bewoners uit de
Kamperpoort is het nog even
wennen, maar sinds de zomer
heeft de brandweer(kazerne) de
Kamperpoort definitief verlaten.
Op vrijdag 30 augustus werd de
nieuwe brandweerkazerne post
Noord aan de Middelweg door de
burgemeester Henk Jan Meijer
geopend.
De verplaatsing van de kazerne
is tot stand gekomen, om het

Toekomst kop Hoogstraat

1 opnieuw onduidelijk

De brandweerkazerne is
verhuisd

Al een tijdje gingen er geruchten
rond, dat kampeerbedrijf
Leerentveld zijn oog had laten
vallen op het voormalige Gall&Gallen Leenbakker- pand op de
kop van de Hoogstraat. Begin
oktober kwam het bericht dat de
projectontwikkelaar helaas niet
aan de wensen van Leerentveld
heeft kunnen voldoen. In plaats
daarvan verkast het bedrijf naar het
IJsseldelta stadion van PEC Zwolle.
Menig Kamperpoorter had graag
gezien dat Leerentveld zijn intrek had
genomen in het leegstaande pand.
Niet veel later ging ook het bericht
te ronde dat er twee huizen in de
Hoogstraat gekraakt zouden zijn. Deze
huizen zijn onderdeel van het complex
aan de kop van de Hoogstraat. De
bewoners van de gekraakte
panden zeggen zelf: “We kraken
niet vanuit idealisme. Het is pure
noodzaak. We moeten ons huis uit,
maar komen dan op straat te staan.
Dat proberen we hiermee voor te zijn.

In deze krant

verzorgingsgebied van de
hulpdiensten in de stad Zwolle beter
te verspreiden. Met de hoofdpost aan
de Marsweg en de nieuwe kazerne
aan de Middelweg kan Zwolle als stad
volledig worden verzorgd met deze
twee kazernes.
Aanvankelijk was het de bedoeling
om op de locatie van de kazerne
een nieuwe woonbestemming te
realiseren. Door de economische
situatie, maar ook omdat andere

locaties in de wijk nog geen
invulling hebben gekregen, heeft de
gemeente Zwolle besloten om de
brandweerkazerne voor in ieder geval
de komende vijf jaar nog te laten
bestaan en te verhuren.
Op dit moment is de kazerne
in gebruik genomen door de
reddingsbrigade, maar ook
reizigersorganisatie ProRail zal
gebruik gaan maken van de kazerne.
ProRail zal de kazerne vooral gaan
gebruiken als opslaglocatie.

Gedoe om zwembadjes
Zomerkamp
Zorghuis Theodora Vos de
Wael wil ‘heem‘ zijn in de
buurt
Inzamlebox voor gebrukte
kleding in het wijkcentrum

5 Jeugdland 2013
Start ontwerp parkeergarage

6 Katwolderplein

Informatiebijeenkomst bij
Wehkamp

7 Start werkgroepen Jij bent
aan de Buurt

Kamperpoort bezoekt Stadsfestival

8 Halloween
Kerstbakjes maken
Inschrijven Sinterklaas

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
Vincent Lugtenberg - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (praktische vragen) woensdag van 9-16

Even voorstellen: Aron en Lisa
Mijn naam is Aron Mensink.
Begin september ben ik
mijn stage begonnen bij
het wijkcentrum in de
Kamperpoort.

zoek me dan gerust een keer
op zodat we samen kunnen
kijken wat er mogelijk is.
Net als vorig jaar hoop ik ook
dit jaar een erg leuke tijd met
jullie te hebben en veel van
jullie te leren. Ik hoop jullie
snel te zien in de wijk!

Sommigen van jullie zullen
mij misschien nog kennen
van vorig jaar. Ik volg de
opleiding Sociaal Cultureel
werk, Handhaving Toezicht
en Veiligheid / Politie op het
Landstede. Ik loop stage op
de woensdag, donderdag en
vrijdag. Daarnaast zal ik ook
af en toe vakantie activiteiten
begeleiden. Heb je leuke
ideeën of wil je zelf wat
organiseren in de wijk

Mijn naam is Lisa de Lange,
ik woon in Ommen en ben
18 jaar oud. Tot juli 2014
ga ik met veel plezier stage
lopen in het Kamperpoort.
Ik volg de opleiding Sociaal
Cultureel werk, Handhaving

Toezicht en Veiligheid / Politie
op het Landstede. In de
Kamperpoort ga ik me bezig
houden met het kinderen,
jongeren en oudere
werk, en help ik op de
woensdagavonden met de
meidenclub. Later wil ik graag
bij de politie en wil ik graag
de functie vervullen van
jeugdagente.
Als jullie nog vragen hebben,
mogen jullie mij gerust
aanspreken.
Ik heb er veel zin in!
Groetjes Lisa de Lange.

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

Eenheid wijkzaken
Suzanne Douwsma - wijkmanager
Jurrien Stroomberg - wijkbeheerder

Servicelijn Wijkbeheer

Bij vragen of klachten over openbare ruimte, bel
14038

Wijkschouw

De wijkschouw vindt in 2013 plaats op woensdag:
4 december. Start om 13.30 vanaf wijkcentrum Ons
Eigen Huis.
Deelnemers Wijkschouw:
Wim Kloek (wijkagent politie IJsslland)
Jurrien Stroomberg (gemeente Wijkzaken)
Ruud van Rooijen (deltaWonen)
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving)
Mark Mulder (Openbaar Belang)
Danny van den Beld (Travers Welzijn)
Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222

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, deltaWonen en Openbaar
Belang

Kopij Kamperpoorter

Inleveren voor 1 december 2013, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Johanna blijft in de Kamperpoort
Goed nieuws! Johanna
blijft behouden voor de
Kamperpoort. Na een lange
periode van onzekerheid
en de nodige overleggen
is het gelukt om Johanna
te behouden voor het
wijkcentrum.

opgelucht en blij dat er nu
een oplossing is voor de
lange termijn. Met de inzet
van Johanna kan er een door
ontwikkeling worden gemaakt

om het wijkcentrum te
behouden en om het gedeeld
beheer in samenwerking met
(vrijwillige) buurtbewoners
verder uit te bouwen.

Voor veel (vrijwillige)
buurtbewoners is Johanna
een belangrijke spil in het
wijkcentrum. Bewoners
hebben dan ook alles
uit de kast gehaald om
zowel Travers Welzijn als
de gemeente Zwolle te
overtuigen om Johanna
ook voor de toekomst te
behouden. Vanaf 1 januari
2014 zal Johanna dan
ook onderdeel zijn van het
wijkteam Kamperpoort.
Bewoners en in het bijzonder
wijkvereniging STRIK is

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort







kinderopvang bij u om de hoek
opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar
het gehele jaar geopend
veel thema activiteiten
ruime buitenspeelplaats
uw kind is van harte welkom
Mickey’s Diezerpoort • Hobbemastraat 53 • Zwolle • 038 - 707 41 35

www.mickeyskinderopvang.nl

Herfst 2013 pagina 3

Bewonersbedrijf Kamperpoort; Nieuwe koers bewonersparticipatie
Tijdens de buurtavond
herstructurering Kamperpoort
in de Wehkamp, heeft de Raad
van Toezicht Kamperpoort het
idee voor een nieuwe koers
van bewonersparticipatie
gepresenteerd.

betekent dat bewoners elkaar
meer moeten helpen en in eerste
instantie zelf verantwoordelijk
zijn voor hun leven. Kortom; de
overheid gaat minder doen en er
wordt meer verwacht van de burger
zelf.

Als straks de herstructurering van
de Kamperpoort is voltooid, blijft
het belangrijk dat wij als bewoners
de zeggenschap en invloed op
onze eigen wijk kunnen behouden.
Daarom vond de Raad van Toezicht
het belangrijk om een nieuwe koers
te ontwikkelen. De presentatie van
de nieuwe koers werd door de
veertig aanwezige bewoners goed
ontvangen. Ook de aanwezige
organisaties en de gemeente
Zwolle waren enthousiast over het
idee.

De participatiemaatschappij komt
niet uit de lucht vallen. Er wordt al
heel veel gedaan door bewoners.
Er zijn bijvoorbeeld 5,6 miljoen
vrijwilligers in Nederland en dat
is het hoogste aantal van heel
Europa. Ook in de Kamperpoort
doen veel vrijwilligers heel veel
goed werk.

Participatiemaatschappij
De samenleving is aan
het veranderen. We gaan
van verzorgingstaat naar
participatiemaatschappij. Dat

De participatiemaatschappij
betekent ook dat de overheid en de
maatschappelijke organisaties meer
regie, zeggenschap en invloed
geven aan de burgers. Oftewel
burgers krijgen het meer voor het
zeggen. Her en der in Nederland
zie je ook dat de burgers zelf het
heft in handen nemen en de zaken
zelf gaan regelen.

Geslaagd Mussenhagefestival
Zaterdag 21 september was het
weer zo ver. Tijdens de landelijke
Burendag vond het Mussenhagefestival plaats. De organisatie
was in handen van de wijkvereniging STRIK en Travers Welzijn.
Er was een gezellig terras op de
Mussenhage naast de nieuwe
Vogelbuurt met live muziek van
zanger Wesley Wolters. Er was een
binoge georganiseerd voor zowel
de kinderen als de volwassenen.
Verder was er voor de jeugd een
pannakooi waar veilig in gevoetbald
kon worden, een hindernisbaan
voor de jongsten en voor de oudere

jeugd een graffiti workshop. De
kinderen die van knutselen houden
konden een klein vogelhuisje schilderen. De geschilderde huisjes
hangen in de bomen voor het wijkcentrum, een kleurrijk gezicht.
Ook voor de inwendige mens werd
gezorgd, zo was er een kraam
waar de nodige lekkernijen werden
aangeboden.
Al met een geslaagd buurtfeest,
ondanks dat er nog volop wordt gebouwd aan de nieuwe Vogelbuurt.
Wellicht is er een nieuwe traditie
ontstaan en is er volgend jaar weer
een Mussenhagefestival?

Bewonersbedrijf
Deze ontwikkeling heeft de Raad
van Toezicht Kamperpoort op het
idee gebracht. Het opzetten van
een bewonersbedrijf als nieuwe
koers voor bewonersparticipatie.
Een bewonersbedrijf waar
bewoners hun ambities kunnen
realiseren. Een bewonersbedrijf
is een organisatie van actieve
bewoners die activiteiten, diensten
en voorzieningen in de wijk
ontwikkelen en uitvoeren. Het doel
is: bewoners helpen elkaar vooruit.
Het gaat daarbij om sociale en
economische doelen.
Bij het bewonersbedrijf gaat
het er ook om, welke taken en
verantwoordelijkheden bewoners
over kunnen nemen van de
overheid en organisaties zoals
bijvoorbeeld het beheer van
openbare ruimte, eem plek voor
startende ondernemers, het beheer
van gebouwen, burenhulp, vervoer,
leegstaande panden een nieuwe
functie geven en diverse andere

zaken.
Iedereen die een ambitie heeft,
zowel individueel of gezamenlijk,
moet binnen het bewonersbedrijf de
kans krijgen om deze te realiseren.
Het bewonersbedrijf wordt een echt
bedrijf en mag dus winst maken.
Deze winst vloeit weer terug in de
wijk. Alle initiatieven van bewoners,
klein en groot, maken samen een
grote beweging in onze wijk.
Als eerste stap gaat de
Raad van Toezicht een
haalbaarheidsonderzoek houden
en een businessplan opzetten.
Dat is belangrijk om te kijken of er
draagvlak is voor dit idee en of het
allemaal wel haalbaar is.
Het businessplan moet inzicht
geven wat er allemaal mogelijk is
vanuit het bewonersbedrijf en wat
het uiteindelijk op kan leveren. Wij
houden u op de hoogte.
Raad van Toezicht Kamperpoort

Challenge your dream

Sport- en spelcontainer

Natalie Spaans is samen met
vrijwilligers, jongerenwerk en
de jongeren aan de slag gegaan
met het project Challenge your
dream. Alle jongeren zijn voor
het zomerkamp (of tijdens)
geïnterviewd.

Op de Elbertschoolplein staat
sinds december 2012 een sportspelcontainer, die wekelijks
geopend is op de donderdagmiddag. Kinderen kunnen hier
sport en spelmateriaal gebruiken
om mee te spelen op het plein.
Iedere donderdagmiddag zijn
kinderen van harte welkom om
onder begeleiding samen buiten
te spelen, want samen buiten
spelen is gezond en goed voor
iedereen.

Welke droom of wens heb jij?
Wie heb je nodig om je droom te
verwezenlijken?! Waar ben je goed
in? Dit waren vragen die tijdens
de gesprekken onder anderen de
revue passeerden.
Inmiddels zijn alle jongeren
gekoppeld aan een persoonlijke
coach. De coaches gaan samen
met de jongeren aan de slag om de
dromen daadwerkelijk te realiseren.
Op dit moment zijn de jongeren
nog volop bezit met challenge your
dream.
Wij hopen begin volgend jaar de
resultaten te laten zien, wordt
vervolgd!

Oproep
De afgelopen periode zijn er vanuit
de buurt verschillende klachten
binnen gekomen dat kinderen
en jongeren via de container en
de regenpijp op het dak van de
Elbertschool klimmen. Door het
klimmen is de container helaas al
flink beschadingd. Uiteraard is dit
gevaarlijk en mag dit niet!
Om dit te voorkomen zijn er onder
anderen metalen punten bevestigd
op de container, ook dit houdt het
daklimmen nog niet tegen, hierbij
willen wij iedereen vragen hierop
te letten, spreek daarom kinderen
en jongeren aan als er op het dak
wordt geklommen.
Hierbij nogmaals de oproep aan
ouders en buurtbewoners om erop
toe te zien dat kinderen niet op de
container of de Elbertschool klimmen.
Het zou heel vervelend zijn als er
binnenkort een kind van het dak
valt en ernstig gewond raakt!
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Buurtproat

Gedoe om zwembadjes

Wat een ‘likkie’ verf al niet kan
doen! In de Kamperpoort mag
men graag bijnamen geven aan
mensen, zo zijn namen als; De
ijzervreter, pompie, De sire, poppie niet onbekend in de wijk.

Het is alweer even geleden,
maar tijdens de hittegolf in de
afgelopen zomervakaktie was
er onaangenaam bezoek in de
wijk. Bewoners kregen namelijk
de boodschap om de geplaatste
zwembadjes weg te halen

Maar ook gebouwen schijnen niet
te ontkomen aan dit verschijnsel.
Zo is bijvoorbeeld het seniorencomplex “De Baanbreker”, deze wordt
ook wel ‘De Pretflat’ genoemd.
Tijdens het herrijzen van de nieuwe
Vogelbuurt is al meerdere malen
de uitspraak; Het rooie dorp uitgesproken. En dan nu de Vaneg
woningen, vanwege hun kleur wel
‘de Rosse buurt’ genoemd. Deze
woningen zijn net geschilderd door
de woningbouwvereniging, en ook
de kopers van deze woningen sluiten aan met bijpassende kleuren.
Het straatbeeld knapt er enorm van
op. Toen ik tijdens een wandeling
in de buurt de nieuwe kleuren van
de woningen aan het bewonderen
was, riep een bewoner; van ‘de
Rosse buurt’, naar ‘het Gooi’! Wat
een “likkie” verf al niet kan doen.

Dit viel totaal verkeerd bij de
buurtbewoners. Die lieten het
hier niet bij zitten en kwamen in
contact met de media. Zo was de
Kamperpoort tijdens de hittegolf
even landelijk onderwerp van
gesprek.
Het nieuws en de aandacht die het
allemaal met zich mee

bracht was niet zonder resultaat,
want bewoners kregen vanuit
verschillende hoeken uit het land
steunbetuigingen. Al met al had
iedereen wel een mening over
dit onderwerp. Verkoelend was
de oplossing. De zwambadjes
mochten nog even blijven staan
in goed overleg. En door alle
aandacht zijn de kinderen op
uitnodiging van NS een dagje uit
naar Zandvoort geweest.
Een geweldig gebaar van de NS.
De bewoners konden dit initiatief
wel waarderen en hebben gretig
gebruik gemaakt van dit mooie
aanbod.

Oplevering woningen
nieuwe Vogelbuurt
Op dit moment krijgen de eerste
(nieuwe) bewoners van de
Vogelbuurt de sleutel van hun
nieuwe huis. In de komende
periode, tot en met januari
2014, zullen alle woningen van
de nieuwe Vogelbuurt worden
opgeleverd.
Voor de nieuwe bewoners betekent
dit klussen en het huis inrichten,
maar natuurlijk ook kennis maken
met hun nieuwe buurtbewoners en
de wijk.
In de wintereditie van wijkkrant de
Kamperpoorter komen we hierop
nog uitgebreid terug. De redactie
van wijkkrant de Kamperpoorter
wenst de buurtbewoners veel
klusenergie en van harte welkom in
jullie nieuwe huis.

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@kamperpoorter.nl.
Uw bijdrage wordt, indien nodig,
zonder naam geplaatst. De redactie
beslist of een bijdrage in aanmerking
komt voor plaatsing.

Zomerkamp jongeren Kamperpoort
Met de jongeren uit de
Kamperpoort zijn we ook dit jaar
weer op zomerkamp geweest.
Even er een weekend op uit.
Maar met een groep pubers op
stap gaan, dit is een zware klus.

de meiden tegen de jongens. De
hele nacht is het onrustig en klieren
met elkaar natuurlijk. Slapen is
tijdens het weekend niet stoer dus
is het de kunst om zo lang mogelijk
wakker te kunnen blijven.

Bij aankomst is er traditiegetrouw
het verdelen van de slaapplekken.
Natuurlijk wil iedereen bij elkaar
op de kamer, maar helaas is dat
simpelweg niet mogelijk. Leuk is
dat er altijd twee groepen ontstaan,

Weinig slaap
Resultaat is dat er weinig geslapen
wordt tijdens zo’n weekend.
Overdag een druk en sportief
programma. Want ´s avonds een
vent, moet dat ook overdag zijn.

Zorghuis Theodora Vos de Wael
wil ‘heem’ zijn voor de buurt
Zorghuis Theodora Vos de Wael
zet haar deuren open voor de
buurtbewoners. Niet alleen
tijdens burendag, het hele jaar
door zijn jong en oud welkom.
Burendag op 21 september,
waaraan ook dit zorghuis van
IJsselheem deel nam, trok niet zo
veel mensen. Maar met hen die
er waren was het reuze gezellig.
Het zorghuis heeft een mooie
binnentuin. Op afspraak kan
daarvan gebruik gemaakt worden
door bijvoorbeeld een kaartclub of
muziekvereniging. Overdag, maar
ook ’s avonds.
Ook ouderen die gezellig een
kopje koffie of thee willen drinken,
zijn van harte welkom. Ouderen
én hun familie kunnen terecht

voor een gesprek. Bijvoorbeeld
mensen die eens willen praten
over wat er op hun pad komt bij het
vorderen van de leeftijd, eventuele
problemen die zij ervaren of vragen
die er spelen. De medewerkers
maken graag een afspraak en
kunnen u vaak goed adviseren!
Zo wil zorghuis Theodora Vos de
Wael ook een ‘heem’ zijn voor
buurtbewoners.
Op visite
Ook een gezellig bezoekje van
(ouders met) kinderen, iemand die
muziek komt maken of op visite
komt met de hond wordt zeer
gewaardeerd door de bewoners.
Kom eens kennis maken en bel
voor een afspraak met Margé Evers
(038) 425 7700.

Droppingen, vlotvaren, zeskamp
en zelfs power yoga stonden onder
anderen op de angenda.
Challenge parcours
Het hoogtepunt was het Challenge
pacours in de boomtoppen. Twintig
meter hoog en honderdvijftig
meter lang, klimmen van boomtop
naar boomtop. Via touwbruggen,
slingertouwen en dan weer naar
beneden via een kabelbaan.
Zaterdagavond stond er een

barbecue op het programma.
Iedere ochtend werden de jongeren
gewekt met een ontbijtje van
Johanna. Een beter begin van de
dag is natuurlijk te wensen voor de
jongeren.
Kortom: een weekend die al met
al weer voorbij is gevolgen. De
jongeren uit de Kamperpoort
hebben weer een onvergetelijk
weekend gehad. Volgend jaar
weer?

Inzamelbox voor gebruikte
kleding in het wijkcentrum
In het Wijkcentrum Ons Eigen
Huis staat sinds kort een
inzamel box van het Leger des
Heils. Hierin kunt u gebruikte
kleding en schoenen inleveren,
die regelmatig geleegd zal
worden.
De opgehaalde kleding wordt
gesorteerd en verkocht in de
winkel (Kleine Knip) van het Leger
des Heils voor een kleine prijs.
De opbrengsten gaan vervolgens
in een maatschappelijke pot,
waarmee er andere mensen
geholpen kunnen worden. Denk
aan bijvoorbeeld babyvoeding en
luiers. Ook kan er met dit potje
gezorgd worden voor Sinterklaas-

en Kerstcadeaus.
Uw kleding en/of schoenen komen
dus goed terecht. Het maakt
niet uit hoe de kleding die u wilt
inleveren eruit ziet, ook al is het niet
meer heel of schoon. In dat geval
gaat het naar ReShare, waar het
verwerkt wordt tot textiel of papier.
Zo kan het in de toekomst op een
andere manier toch weer nuttig
gebruikt worden.
Kom vooral een kijkje nemen in de
winkel aan de Geert Grootestraat
9-11. De koffie staat voor u klaar,
de winkel is geopend van dinsdag
tot en met vrijdag van 10.00 tot
14.00 uur.

Herfst 2013 pagina 5

Jeugdland 2013

En toen was het alweer de laatste
week van de zomervakantie. Wat
kijken de kinderen toch altijd uit
naar Jeugdland.
Ieder jaar krijgen we weer
aanvragen van allerlei
theaterbureaus, die met oog
op cultuur iets willen doen met
Jeugdland. En elk jaar zeggen
we weer nee. De kinderen bij
Jeugdland willen namelijk maar één
ding; hutten bouwen. Ook dit jaar
hebben we er weer lekker op los
kunnen timmeren.

Dit alles is mogelijk gemaakt
door vele sponsoren. Het hout
kwam van Stiho. De verf, petjes,
emmertjes en kwasten kwamen van
Schaepman. Het Smickelhoekje
verzorgt nu al een aantal jaren op
woensdagmiddag een lekker bakje
patat met snackjes.
De Etos Diezerstraat heeft dit jaar
voor de klungels onder de kleine
klussers gezorgd, door middel van
een enorme hoeveelheid pleisters.
En dan hebben we natuurlijk nog
de financiële donaties.

Zonder deze bijdrages komt er
geen Jeugdland van de grond zoals
wij die graag willen organiseren.
Jeugdland bestaat namelijk ook uit
een sport & spel dag en een reisje.
Hiervoor maken een kleine groep
vrijwilligers zich, al ver voor de
vakantie in het zicht is, al druk. En
speciaal voor deze vrijwilligers die
altijd achter de schermen werken,
willen we apart vermelden dat
zonder hun inzet Jeugdland ook
niet mogelijk is.

naar Hellendoorn, en wat hebben
we het toch getroffen met het
weer. Met dit jaar 84 inschrijvingen
kunnen we met een gerust hart
zeggen dat ons Jeugdland aardig
scoort op het gebied van mond-opmond reclame. Het is een gezellige
week met steeds meer kinderen
vanuit andere wijken die zich willen
aansluiten. Zolang we het met de
vrijwilligers kunnen bolwerken is dat
natuurlijk geen probleem. Hoe meer
zielen hoe meer vreugd.

Het Jeugdland reisje ging dit jaar

Kijk maar naar de foto’s.
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Gemeente start zo spoedig mogelijk
met ontwerp van parkeergarage
Katwolderplein

Herstructurering
Om de ontwikkelingen van het
Katwolderplein voorspoedig te
laten verlopen, wil de gemeente
Zwolle zo spoedig mogelijk starten met het ontwerpproces van
de parkeergarage op het Katwolderplein.
Op het Katwolderplein komt een
parkeergarage, die ontwikkeld
wordt door de gemeente. DeltaWonen bouwt hier woningen en
Multi Vastgoed realiseert hier een
bioscoop en commerciële ruimte.
Zowel de gemeente als de ontwikkelpartners Multi Vastgoed en deltaWonen willen het Katwolderplein zo
snel mogelijk realiseren.

Het voorlopig ontwerp geeft een
beter inzicht in de financiële consequenties van de realisatie van
de parkeergarage, de eventuele
risico’s en de haalbaarheid van verschillende technische varianten.
Daarnaast is het voorlopig ontwerp
een minimale voorwaarde om met
Multi Vastgoed de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en met
deltaWonen een realisatieovereenkomst af te sluiten. Al met al draagt
het voorlopig ontwerp voor de
parkeergarage bij aan een betere
en meer inzichtelijke afweging en
daarmee ook aan een snellere
ontwikkeling van het plein.

Feestelijke onthulling

Op woensdagmiddag 6 november wordt in de Vogelbuurt het kunstwerk van Annet van der Kamp (zie foto links) feestelijk onthuld. Ook
maken we dan van de gelegenheid gebruik om de nieuw ingerichte
openbare ruimte officieel in gebruik te nemen. Iedereen is van harte
uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. U ontvangt hiervoor een uitnodiging in uw brievenbus.

Informatiebijeenkomst bij Wehkamp
Donderdag 26 september vond
er een informatiebijeenkomst
plaats waar de laatste ontwikkelingen van de Kamperpoort door
gemeente en Multi Vastgoed
werden toegelicht. De Raad van
Toezicht presenteerde de nieuwe
koers voor bewonersparticipatie
waarbij ze inging op de mogelijkheid van een bewonersbedrijf. De
goed bezochte bijeenkomst vond
deze keer plaats bij Wehkamp.

De Kamperpoort verandert zienderogen. In juni was er het hoogste
punt in De Vogelbuurt en voor het
einde van dit jaar zijn alle woningen
opgeleverd. In de inrichting van de
openbare ruimte is het afgelopen
jaar al veel gerealiseerd. Niet alleen
op het gebied van groen en bestrating is veel gebeurd maar in de
Vogelbuurt is ook een speelplaats
aangelegd (zie de foto links).
Multi Vastgoed ging in op de ont-

wikkelingen van het Katwolderplein.
Deze zijn een stap verder sinds de
gemeenteraad op 1 juli instemde
met de nieuwe planopzet waarmee
gefaseerd en flexibel kan worden
ontwikkeld. Het oorspronkelijke
plan voor de ontwikkeling van het
Katwolderplein bleek in de huidige
economische tijd niet haalbaar.
Multi Vastgoed en gemeente
Zwolle hebben daarom een nieuw,
flexibeler en compacter scenario
uitgewerkt. Deze nieuwe planopzet bestaat uit twee varianten en
kent een kleiner commercieel- en
woonprogramma dan het oorspronkelijke plan. Multi Vastgoed bv
bouwt in het eerste bouwblok de
megabioscoop met op de begane
grond ruimte voor winkels/horeca.
De gemeente realiseert een parkeergarage en deltaWonen bouwt
woningen die grenzen aan de
nieuwe Vogelbuurt. Al met al krijgt
de Kamperpoort steeds meer vorm.

De nieuwe speelplaats in De Vogelbuurt.
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Overtoom 57
8043 LZ Zwolle
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Willemskade 12
8011 AC Zwolle
T 038 - 4 211 211
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Start werkgroepen Jij bent aan de Buurt

Ruim vijftien bewoners
kwamen op 11 september bij
elkaar in ‘Ons eigen huis’.
Er werd gestart met werkgroepen die zich bezig gaan
houden met de opgaven in
de Kamperpoort.
Deze opgaven zijn bepaald na
het buurt voor buurtonder-

zoek en de wijkdialogen die
de afgelopen maanden hebben plaatsgevonden.
Twee werkgroepen zijn inmiddels gestart: ‘verloederde
panden & woonomgeving’ en
‘participatie & tijdelijke invulling van groen’. Voor de beide
werkgroepen zijn buurtbewoners en wijkwerkers als

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

aanspreekpunt benoemd.
Voor de werkgroep ‘verloederde panden en woonomgeving’
zijn dit wijkbeheerder Jurrien
Stroomberg en wijkagent Wim
Kloek.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.30 uur

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

Voor de werkgroep ‘participatie en tijdelijke invulling van
groen’ is dit Ingrid Schakelaar
van Travers Welzijn.

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.30 uur

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
16.30 - 18.30 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

Wilt u aansluiten bij één van
de groepen of wilt u meer
informatie? Neem contact
op met één van de werkers
of met Marga van der Burgt,
wijkondersteuner stadsdeel
midden via mpm.van.der.
burgt@zwolle.nl.
Wij zien u graag terug bij het
verdere vervolg!

Kamperpoort bezoekt Stadsfestival

Jeugd
Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 16.00 uur
18:30 - 20.00 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
Meidenclub 7 t/m 9 jaar

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

Tijdens het Stadsfestival
van Zwolle zijn een aantal
bewoners uit de

Kamperpoort op uitnodiging
van de organisatie naar het
festival geweest.

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

Deze bewoners hadden al
eens meegedaan met een
Vrijdag
buurttheatergroep in de wijk.
SOOS (10+), tweewekelijks
Hopelijk komt de theatergroep 20.00-22.00 uur		
			
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)
in de toekomst weer van de
grond.
Voor meer info:
De dag was geheel ingepland Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
en bevatte een leuk
programma. Zo stonden er
Hyves: 		
Jongerenwerk Kamperpoort
drie voorstellingen op de rol
Facebook:
Jongerenwerk KP
om te bezoeken. Het waren
		STRIK KP
drie hele verschillende en
uiteeenlopende uitvoeringen.
Tussendoor was er tijd voor
Tapas en een gesprek met
een docent van Artez en Niek
van de Sprong, de organisator
van het festival. Er wordt nu
bekeken of studenten van
Artez een buurttheatergroep
kunnen begeleiden naar een
voorstelling die gespeeld
wordt tijdens het Stadsfestival
van 2014.
Het bestuur van het
Stadsfestival wil nadrukkelijk
dat het een festival is en blijft
voor en door Zwollenaren.
De insteek is dan ook om
het festival zo laagdrempelig
mogelijk aan te bieden.
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Griezelen in de Kamperpoort

Kerstbakjes maken
Het is nog volop herfst, maar de winter en de feestdagen
zijn weer in aantocht. Ook dit jaar kunnen volwassenen
weer een kerstbakje maken in het wijkcentrum.
Dit vindt plaats op woensdag 11 december, aanvang
19.30 uur. Bijdrage: € 3,50 per bakje. Wel graag zelf een
bakje mee nemen.

"

Inschrijving Sinterklaas

Evenementenprogramma t/m
december 2013
2 november		

Open Doors-dag

3 november		

Snuffelmarkt

6 t/m 7 november

Studiebeurs Zwolle

8 november		

Nielson Hedon

9 november		
Anneke van Giersbergen
			Hedon
12 november		
Bettens – Formerly K’s 		
			Choice Hedon
13 t/m 14 november

EMPACK & Foodtech Zwolle

14 t/m 17 november

Het Boekenfestijn

Alle kinderen van 2 t/m 8 jaar zijn van harte welkom op woensdag 4 december. Kinderen van
2 t/m 5 jaar mogen éé volwassene meenemen als begeleider. Meedoen kan door onderstaand
strookje in te leveren bij het wijkcentrum. Bij het inleveren van het strookje, gelijk de eigen
bijdrage betalen. Inleveren kan tot vrijdag 22 November. Dit zodat de pieten persoonlijk een
cadeau kunnen uitzoeken.

15 november		

De Staat Hedon

16 november		

The Answer Hedon

22 november		

Puur Hollands

Kinderen die na 22 november worden opgegeven kunnen helaas niet deelnemen. Dus wees
er op tijd bij. Eén opgave per strookje. Wil je meerdere kinderen opgeven, dan kun je in het
wijkcentrum extra opgaveformulieren krijgen.

23 t/m 24 november
Landbouwminiaturenbeurs
Tijdens deze beurs en tentoonstelling zijn er
standhouders uit vrijwel alle landen van Europa met
miniaturen en aanverwante verzamelaarsobjecten.

Datum:		
Tijd:		
Leeftijd:		
Kosten:		
		
Waar:		

23 november		

Remember the 90’s

29 november		

Great Minds Hedon

1 december		

Snuffelmarkt

6 t/m 8 december

Loversland

6 t/m 7 december

Holland Holstein Show

Het lijkt misschien wat vroeg, maar in december is het natuurlijk weer zover. Dan bezoekt
Sinterklaas ook ons wijkcentrum weer.

woensdag 4 december
13:30 tot 15:30
kinderen van 2 t/m 8 jaar
5 euro per kind
(STRIK legt 5 euro bij zodat ieder kind een cadeau ontvangt van 10 euro.)
Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Naam..............................................................................................................................................
J/m..................................................................................................................................................
Leeftijd............................................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................................
Tel: ……………………………………...............................................................................................
Wensen……………………………………………..............................................................................
........................................................................................................................................................
Bijzonderheden………………………………………………………………….…..................................
.......................................................................................

14 t/m 15 december
Vehikel
De Vehikel Oldtimer markt in IJsselhallen Zwolle is
een uitgebreide beurs op het gebied van klassieke
motorfietsen, oldtimers en bromfietsen.
18 december		
The Doors Alive Hedon
21 december
MegaWatt Festival
		
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

