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Woensdag 8 oktober was de jaar-
lijkse herstructureringsavond van 
de Kamperpoort in Wehkamp voor 
bewoners en belangstellenden. On-
der aanwezigheid van ruim zestig 
wijkbewoners presenteerden de 
gemeente Zwolle, woningbouwcor-
poraties en verschillende (bouw) 
ontwikkelaars de laatste stand van 
zaken. 

Irishof
Wijkwethouder Ed Anker trapte de 
avond af en al snel werd duidelijk dat 
er weer een periode van fysieke bouw-
ontwikkeling op het punt staat van be-
ginnen. Wijkwethouder Ed Anker komt 
binnenkort zelf ook in de Kamperpoort 
wonen, want hij heeft een woning 
gekocht op het Irishof. Hier zijn nu 
ruim 80% van de woningen verkocht 
en hiermee gaat er gestart worden met 
het bouwen van de woningen.

Katwolderplein
Ook de realisatie van het Katwolder-
plein is weer een stapje dichterbij. Alle 
oude plannen van het Katwolderplein 
zijn herzien en hier is een nieuw bouw-
programma voor ontwikkeld. Bewo-
ners reageren enthousiast op deze 
plannen, maar zijn wel bezorgd om de 

hoogte van de nieuwe parkeergarage. 
De parkeergarage wordt maar liefst 
ruim vijftien meter hoog. Als de plan-
nen nu wel daadwerkelijk gaan worden 
gerealiseerd moet alles in 2017 zijn 
gerealiseerd op het nieuwe Katwolder-
plein, inclusief een grote supermarkt.

Feniksterrein en Harmseemgekade
De funderingen lagen er al een tijdje, 
maar ook het Feniksterrein zal binnen 
afzienbare tijd worden afgebouwd. 
Een aantal woningen worden wel 

anders gebouwd dan aanvankelijk 
de bedoeling was. De flat aan de 
Harmseemgekade krijgt een volledige 
metamorfose en hier worden apparte-
menten gerealiseerd voor en 1- en 2 
persoon huishoudens. 

De avond werd afgesloten door de 
koplopersgroep van het bewoners-
bedrijf Kamperpoort. Meer informatie 
over deze deelprojecten zijn te vin-
den op de website van de gemeente 
Zwolle (www.zwolle/kamperpoort).

De schop gaat weer in de grond

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. 

Kijk snel op www.kamperpoorter.nl. 

Nieuwe wijkwebsite www.kamperpoorter.nl

Kamperpoort verrast door komst van vluchtelingen

Het kan u niet zijn ontgaan. De 
komst van 400 vluchtelingen in 
de IJsselhallen was een grote 
verrassing in de Kamperpoort. Veel 
bewoners voelden zich compleet 
overvallen. Bewoners werden pas 
ingelicht, nadat media hierover al 
uitgebreid hadden bericht. 

Bewoners geven aan veel respect en 
zorg te hebben voor de vluchtelingen. 
‘Het gaat om ons niet om deze 
vluchtelingen persoonlijk, maar wel 
hoe het proces is gegaan en de 
betrokkenheid van de wijk hierin’ 
reageert een wijkbewoner op de komst 
van de vluchtelingen. In de media 
is er veel aandacht voor de tijdelijke 
opvang in de IJsselhallen. Enerzijds 

heeft dit te maken met de locatie 
van IJsselhallen en daar waar de 
vluchtelingen verblijven, namelijk 400 
mannen in één zaal. Anderzijds is de 
ligging van de locatie. De IJsselhallen 
ligt in het hart van het centrum en is 
onderdeel van de Kamperpoort. 

In de Kamperpoort wordt met een 
heel dubbel gevoel gereageerd op 
de komst van de vluchtelingen. ‘Het 
gaat ons niet om de vluchtelingen, 
maar over de betrokkenheid met de 
buurt. “Zo gooi je in één klap 15 jaar 
bewonersparticipatie overboord”. Hij 
vindt het onbegrijpelijk dat voor deze 
locatie is gekozen. “Dit is een wijk die 
al vele jaren in de herstructurering zit 
en al van alles heeft meegemaakt. 

Daar zet je nu een opvang van 400 
vluchtelingen tegenaan. Dat heeft 
onherroepelijk gevolgen. We geloven 
er op deze manier op niets meer van 
dat de opvang slechts kortdurend zal 
zijn. “We denken dat ze de komende 
maanden gebruiken om te kijken 
hoe het allemaal valt, en dat ze het 
daarna gewoon verlengen.” Niet alleen 
de komst van de vluchtelingen is de 
afgelopen periode onderwerp van 
gesprek geweest in Zwolle, maar ook 
hun afkomst. In de landelijke media 
gaan er vele verschillende verhalen 
rond of er ook geen oorlogsmisdagers 
bij zitten. 

Lees meer op pagina 2 over de COA 
en de vluchtelingen.



Belangrijke adressen

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
tel. 038 - 421 31 20

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

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

Wijkmaatschappelijk werk de Kern
Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4569700
Mirthe van der Weerd - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en 
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (prak-
tische vragen) woensdag van 9-16

Voor alle spreekuren: zie onze website www.stde-
kern.nl

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

Gemeente Zwolle 

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

Contact
Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via 
telefoonnummer 14038. De gemeente is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur. 
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsfor-
mulier op www.zwolle.nl.

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

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

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

Een uitgave van: 
Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter: 
José Bos, Rob van Elburg, Jeroen Kuiper en Debby 
Dekker.  Foto’s: Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
STRIK, Gemeente Zwolle, IJsselhallen, IJsselheem,  
deltaWonen en Openbaar Belang

Kopij Kamperpoorter
Inleveren voor 1 december 2014, richten aan: 
redactie@kamperpoort.nl
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COA: ‘We zijn hier tijdelijk’
In de IJsselhallen worden 
tijdelijk maximaal 
400 vluchtelingen 
opgevangen. De mensen 
zijn vluchtelingen 
die in Nederland een 
asielaanvraag hebben 
gedaan. 

Doordat er heel veel 
vluchtelingen tegelijk 
Nederland bereiken, is het 
niet direct mogelijk bij de IND 
(Immigratie en Naturalisatie 
Dienst) om iedereen direct te 
interviewen over de aanvraag. 
Tot zij aan de beurt zijn voor 
het interview, worden ze 
ondergebracht in noodopvang 
locaties. De mensen in de 
IJsselhallen zijn merendeels 
afkomstig uit Syrië. Dit is 
een Arabisch sprekend 
land, maar we hebben veel 
mensen ontdekt die zich met 
Engels en zelfs de eerste 
woorden Nederlands prima 

verstaanbaar kunnen maken. 
Het COA vangt alleenstaande 
meerderjarige mannelijke 
vluchtelingen in Zwolle op. 
Voordat de mensen in Zwolle 
aankomen hebben ze een 
aantal dagen in Ter Apel 
doorgebracht. Daar konden ze 
een aantal dagen wennen en 
informatie krijgen. Daarnaast 
zijn ze medisch onderzocht.

De opvang in de IJsselhallen 
is noodopvang en sober 
van aard. De indeling van 
de Diezehal is als volgt: 
slaapgedeelte, sanitair en 
leefruimte, een eetgedeelte 
en beveiliging. De mensen 
worden voorzien in 
eten, drinken, kleding, 
toiletartikelen en een 
slaapplek. Ze verblijven dus 
in de IJsselhallen, maar 
mogen zich vrij bewegen. 
Mogelijk zult u ze meer in 
uw buurt zien, wanneer 

ze een wandeling maken, 
naar het centrum gaan, of 
meedoen aan het aanbod 
van activiteiten wat ons in 
groten getale in aangeboden 
bij de omwonenden informatie 
avond. 
Voor iedereen die kleding 
gedoneerd heeft of zich als 
vrijwilliger gemeld heeft. 
Dank jullie wel. Het aanbod 
vrijwilligers is overweldigend, 
we zijn nog bezig om iedereen 
terug te bellen, maar we 
hebben nog niet iedereen 
weer gesproken. We hebben 
ontdekt dat de bewoners van 
de IJsselhallen graag puzzels 
maken, domino spelen, 
dammen en schaken. 

Als u nog complete puzzels 
en spellen heeft die u wilt 
doneren dan horen we dat 
graag. U kunt ons per e-mail 
bereiken via: 
infozwolle@coa.nl.

Het lijkt nog ver weg, maar 
we willen het jaar gezellig 
afsluiten op woensdag 17 
december om 17:00 uur. Jo-
hanna’s restaurant verzorgt 
dan een warm buffet. 

Iedereen is van harte welkom, 
graag wel even opgeven. 
Meer informatie over het buffet 
kunt u tegen die tijd krijgen in  
wijkcentrum Ons Eigen Huis. 

Jaarafsluiting

In de loop van het jaar heb-
ben er een aantal verande-
ringen plaats gevonden in 
het OK-team.

Werkers zijn vertrokken en 
er zijn nieuwe bij gekomen. 
Tot januari 2015 zitten we 
nog in de huidige samenstel-
ling, vanaf 1 januari gaat het 
OKteam op in het sociaal 
wijkteam Kamperpoort (Mid-
den). Het kan dan gebeuren 
dat andere organisaties in de 
eerst schil gaan deelnemen. 
In vele wijken in Zwolle wordt 
er vanaf die datum gestart met 
een sociaal wijkteam. Over 
alle veranderingen wordt u 
vanzelfsprekend op de hoogte 
gehouden. 

Welke werkers en organisa-
ties zitten nu het OK-team?
Myrthe van der Weerd (maat-
schappelijk werker de Kern), 
Eisje Terpstra (Icare), en Mo-
nique Wellenberg (MEE),
Jaap Adams (Sociale Zaken 
gemeente) en Miny Westra 
(buurtwerker Travers Welzijn
Ook sluit Wim Kloek (wijk-
agent Politie regelmatig bij het 
OK-team aan: 

Waarom een OK-team?
De Kamperpoort is een dyna-
mische wijk waar veel ge-
beurt. Het OK- team is er om 
bewoners te ondersteunen bij 
allerlei vragen op het gebied 
van financiën, opvoeding, 
wonen en gezondheid

Wat betekent OK-team?
Voor de naam OK- team is 
bewust gekozen. De O staat 
voor Ontzorg en de K voor 
Kans. Ontzorgen betekent 
letterlijk het wegnemen van 
(kop)zorgen. Het OK- team is 
een sociaal wijkteam.

Wat doet het OK-team?
Het OK- team wil bewoners 
van de Kamperpoort op een 
positieve manier ondersteu-
nen op allerlei gebieden, bijv. 
als het gaat om gezondheid 
of financiën of de opvoeding 
van kinderen. Ook kunnen we 
met bewoners bekijken of er 
mogelijkheden zijn om in de 
wijk een bijdrage te leveren. 

Dit doen we op basis van de 
methode: één huishouden, 
één plan, één hulpverlener. 
Dit houdt in dat bewoners 
met vragen en/of problemen 
contact met één hulpverlener 
kunnen krijgen die op meer-
dere gebieden met u kan 
meedenken. 

Waar kan ik het OK-team 
vinden?
Het OK-team heeft als thuis-
basis het wijkcentrum ‘Ons 
Eigen Huis’. Elke woens-
dagochtend tussen 10.30 en 
12.00 uur is men hier in ieder 
geval te vinden. Voor meer 
informatie is buurtwerker Miny 
Westra  regelmatig te vinden 
in het wijkcentrum.Telefoon-
nummer: 038-4213120. 

Veranderingen bij het OK-team Kamperpoort

Dankzij Ilse, Annie en Zhong-Li (van links naar rechts) staan er 
in iedere editie van de wijkkrant de Kamperpoorter mooie foto’s 

van activiteiten en gebeurtenissen uit de wijk. 

Fotografen van de wijkkrant



In het voorjaar is het 
moestuintjesproject van start 
gegaan. Een initiatief vanuit de 
buurt, die hiervoor de grond 
rondom de VAC thuistechnologie 
aan de Burgemeester Vos de 
Waelstraat mocht gebruiken. 
Op voorwaarde dat er een hek 
rondom de moestuintjes werd 
gezet. 

Ilse en Miny vroegen Premie op 
Actie aan bij de gemeente en 
die aanvraag werd gehonoreerd. 
Scholieren van De Groene Welle 
kwamen de grond omspitten en 
een hek plaatsen. Ook hebben ze 
een straatje aangelegd naar de 
moestuintjes. Koos haalde met 
zijn aanhanger compost. Sabrina 
en Johan sjouwden de compost 
met kruiwagens naar de perkjes, 
even later geholpen door andere 
kinderen uit de buurt. 

Ilse en Adrienne maakten een flyer 
om de kinderen uit de buurt uit te 
nodigen om iedere vrijdagmiddag 
tussen 14.00 en 16.00 uur mee 
te doen. De kinderen wilden 
graag ieder een eigen perkje en 
schilderden een eigen naambordje. 
Er werden aardbeien, kruiden en 
nog veel meer geplant. De kinderen 

waren erg enthousiast en hebben 
hard gewerkt.

Tijdens het Stadsfestival 
mochten de kinderen meedoen 
in de voorstelling ´Vechten tegen 
windmolens´, waarbij ze een 
liedje zongen als ´ridders van de 
moestuin´, vechtend met zwaarden 
van prei. Daarna waren ze 
misdienaren in de Theodorakapel. 
Silas, bedankt daarvoor en voor je 
hulp bij de moestuintjes.

Wat we van dit project geleerd 
hebben is dat je veel geduld moet 
hebben en iedere week onkruid 
moet wieden. Dat je meer kennis 
krijgt over planten en dat de aarde 
veel water nodig heeft. 

Met dank aan iedereen die ons 
heeft geholpen, aangemoedigd 
en interesse heeft getoond! En 
natuurlijk aan Gerard die ons een 
duizendliterbak heeft geschonken 
als waterbassin.

Tijdens de Zwolse opvoedweek 
is een van de activiteiten een 
high tea + keukentafelgesprek-
ken voor kinderen van 4 tot 12 
jaar en hun ouders in de Kamper-
poort. De workshop, met me-
dewerking van Family Factory, 
vindt plaats op woensdag 29 
oktober tijdens de Allesclub van 
13.30 tot 15.00 uur.

De kinderen gaan dan lekker aan 
de slag met het maken een heerlij-
ke high tea die ze aan het eind  van 
de activiteit lekker gaan opeten met 
hun ouders. De ouders gaan tijdens 
het kokkerellen  aan de “keuken-
tafel” met elkaar in gesprek  over 
allerlei onderwerpen die te maken 
hebben met opvoeden. Het thema 
is: ‘Ik tel tot tien’. Hoeveel geduld 
hebben we om het thuis gezellig te 
houden? Of zijn er ook andere ma-
nieren om ons gezin goed op de rit 
te houden. Ouders  kunnen elkaar 
tips geven. Begeleiding: stagiaires, 
Marjan, Petra, Eisje en Miny.

De kinderen krijgen een uitnodiging 
mee, graag  opgeven van te voren 
i.v.m. de boodschappen. Dit kan bij 
Miny Westra, in het wijkcentrum of 
via de mail: m.westra@travers.nl.
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In de zomereditie van de wijk-
krant Kamperpoorter heeft er 
al een groot artikel over in de 
wijkkrant gestaan: Hondenpoep.
Op dit moment één van de grote 
ergernissen van veel bewoners 
uit de wijk. 

Helaas ruimen veel baasjes van 
hondenbezitters de hondenpoep 
van hun hond niet op. Het is be-
langrijk om dit met elkaar te doen, 
alleen dan is het mogelijk om de 
overlast tegen te gaan.Uiteraard 
is het ook belangrijk dat er een 
plekje is waar de honden wel even 

kunnen uitrazen en hun behoefte 
kunnen doen. Maakt u daarom 
wel eens gebruik van de looproute 
onder het talud van de A28 (de 
groenstrook tussen de Veemarkt en 
de Katerdijk, achter de Wehkamp)? 
Hier staan veel bomen en is veel 
ruimte om uw hond uit te laten. Dit 
is ook een mooi pad om een wan-
deling te maken. 

Met de Rova en de gemeente zijn 
er afspraken gemaakt om dit pad 
vaker te onderhouden. Zo wordt het 
een aantrekkelijker wandelgebied 
voor u en uw hond. 

Het was inmiddels traditie ge-
worden in de Kamperpoort, een 
vreugdevuur op oudejaarsdag. 
Aan de Meeuwenlaan op het 
grasveld, tussen het trapveldje 
en de snelweg A28 werd hier de 
afgelopen jaren met succes een 
vreugdevuur georganiseerd. 
Door de komst van de bergings-
vijver is het niet meer mogelijk 
om op deze locatie nog een 
vreugdevuur te organiseren.

Betrokken bewoners en wijkwer-
kers hebben gekeken naar een 
alternatieve locatie in de wijk om 

deze traditie toch voort te kun-
nen zetten. Helaas zijn we met 
elkaar tot de conclusie gekomen 
dat er geen geschikte locatie meer 
beschikbaar is waar het veilig ge-
noeg is om een vreugdevuur toe te 
staan. Hiermee komt er helaas een 
eind aan deze traditie.

Heeft u als bewoner toch nog 
vragen en of opmerkingen hier-
over, schroom dan niet om dit de 
wijkwerkers te laten weten. De 
wijkwerkers zijn wekelijks aanwe-
zig in wijkcentrum Ons Eigen Huis 
(Mussenhage 2).

Overlast hondenpoep in de wijk

Kamperpoorter moestuintjes een succes!

Geen vreugdevuur meer op oudejaarsdag

AED-cursus 

Lijkt het u niet alleen leuk, 
maar ook zinnig eerste hulp te 
kunnen verlenen  aan mensen 
die in nood zijn? Dan is een AED-
cursus wat voor u. 

In december of januari worden er 
weer cursussen gegeven in het 
wijkcentrum, afhankelijk van  het 
aantal aanmeldingen. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden. 

U kunt zich opgeven in het 
wijkcentrum, de cursussen worden 
waarschijnlijk op een dinsdag 
gegeven. De cursus wordt gegeven 
door de Koninklijke EHBO Zwolle, 
in opdracht van de gemeente 
Zwolle. 

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Miny Westra. 
Dit kan via het telefoonnummer: 
4213120 of per e-mail: m.westra@
travers.nl.  

De voorstelling ‘vechten tegen 
windmolens’, die zich groten-
deels  afspeelde in de Kamper-
poort, was een groot succes. 

De voorstelling werd acht keer 
gespeeld en elke keer was er een 
groep van twintig tot veertig men-
sen die meeliepen in de optocht 
door de buurt. De groep kreeg een 
rondleiding  door een reorganisa-
tie medewerkster in de wijk en op 
diverse plekken werden verhalen 
uit de buurt verteld. Bij de nieuwe 
Vogelbuurt, het wijkcentrum en de 
kapel bij de Nieuwe Haven. De 
strijdbare Don Quichot verstoorde 
de rondleiding en liet het publiek 
het echte leven en de gemeen-
schapszin in de Kamperpoort zien. 
Dit alles met muziek en veel humor. 
Behalve acteurs waren ook kin-
deren en enkele buurtbewoners 
betrokken bij het theaterstuk. Zij 
speelden als echte acteurs mee 

in dit stuk. De kinderen waren erg 
enthousiast en vonden het jammer 
dat het was aflopen.

Silas Neumann, de regisseur van 
dit theaterstuk, was regelmatig te 
vinden in de buurt en heeft met 
verschillende bewoners gepraat. 
Onder andere met Jacob Donze 

van het buurtmuseum, werkers en 
bewoners van de Nieuwe Haven, 
bewoners die de moestuin on-
dersteunen en nog vele anderen. 
Zo zijn er heel  veel verhalen en 
anekdotes opgehaald. De samen-
werking bestond uit: Stadsfestival, 
Travers Welzijn, IJsselheem en 
provincie Overijssel.

Voorstelling Stadsfestival zeer geslaagd

Workshop 
‘Ik tel tot tien’
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Buurtproat werd ook verrast door 
de komst van 400 vluchtelingen 

naar de IJsselhallen. Uit het niets 
valt er ineens een brief op de mat, 
met de mededeling dat we nieuwe 
buren krijgen. Ondanks dat we hier 

al het nodige in de wijk hebben 
gehad aan bijzondere doelgroepen 

(de Herberg, Methadonverstrek-
king en meer), bleef Buurtproat 
toch denken aan die beelden uit 
het avondnieuws van wanhopige 
mensen. Met bedrukte gezichten 

in oude stoffige kleding, die achter 
prikkeldraad duidelijk hulp nodig 

hadden. 

Dus toch maar even naar de infor-
matieavond, die ook nog eens na 

de komst van de vluchtelingen werd 
georganiseerd. In mijn wandeling 

naar de IJsselhallen valt de kleding 
van de eerste vluchtelingen die ik 
tegenkom gelijk op. Mooie Nikies 
met air. Nieuwe collectiekleding, 
dat was anders dan ik had ver-

wacht. En wat de te denken van de 
telefoon, namelijk een gloednieuwe 
Iphone. Juist dat model dat Buurt-
proat zelf had laten liggen, omdat 

het nogal wat te prijzig was. Als dan 
na de avond ook nog duidelijk is dat 

het COA niet kan garanderen dat 
het hier om oorlogsmisdadigers in 

plaats van oorlogsslachtoffers gaat, 
verlaat Buurtproat de avond met 
een nare bijsmaak in de mond.  

Dit is een ingezonden bijdrage 
van een bewoner. Ook uw mening 

geven over zaken die in de wijk 
spelen? Mail: redactie@kamper-

poort.nl.

In december is er veel te doen in 
het restaurant van de Nieuwe Ha-
ven: populaire muziek, een klas-
siek concert, gezellig samenzijn, 
lekker eten en meer. De planning 
daarvan is in volle gang.

Kijk voor data op de posters in 
Nieuwe Haven, de Keersluis, de 
Baanbreker en het wijkcentrum. Of 
loop eens binnen in de Nieuwe Ha-
ven voor een kopje koffie en vraag 
er naar.

Wat al vast staat: op woensdag 17 
december  om 19.30 uur komt het 
Politiemannenkoor optreden. Zet 
het vast in de agenda. U bent van 
harte welkom.

Het geeft een prettig gevoel als 
je iemand anders een dienst kunt 
bewijzen. Voor je zelf en voor de 
andere persoon. Als vrijwilliger 
in Nieuwe Haven kun je iets bete-
kenen voor een ander.

Wat?  
Vrijwilligers die bewoners in de 
rolstoel naar de Theodorakapel 
brengen en halen. 

Hoe? 
Het is 150 meter lopen van Nieuwe 
Haven naar de kapel. U bepaalt zelf 
of u de dienst in de kapel bijwoont 
of niet.

Elke week is er bingo voor vol-
wassen in het wijkcentrum. Op 
donderdag 25 september werden 
de dames verrast met een gratis 
bingobordje. 

Deze werd aangeboden door het 
personeel van Zorghuis Vos de 
Wael aan de Lijnbaan. Dit alles in 
het kader van de week van Alzhei-
mer. Drie dames uit het zorghuis 
kwamen ook een spelletje bingo 
mee spelen. 

We hopen dat er zo meer samen-
werking ontstaat tussen het wijk-
centrum en Zorghuis Vos de Wael.
Personeel van het zorghuis: be-
dankt voor jullie leuke actie.

Wanneer? 
Op zaterdag van 16.30 tot 
18.00/18.30 uur. 

Hoe vaak?  
Het kan elke week, maar ook af en 
toe bij toerbeurt met anderen.

Belangstelling? 
Bel Hermien Mulder 038 426 3700 
of ga langs bij de receptie Nieuwe 
Haven

PS: Er is nog meer vrijwilligerswerk: 
te doen zoals boodschappen doen, 
met een oudere wandelen of een 
bezoekje brengen. 

Nu de studenten zijn verhuisd 
naar de Burgemeester 
Roelenweg, wordt er 
daadwerkelijk ingezet op een 
definitieve herontwikkeling van 
het voormalige verzorgingstehuis 
de ‘Nieuwe Haven’ aan de Harm 
Smeengekade 20 te Zwolle. Dit 
op zo kort mogelijke termijn. 

In afwachting van de definitieve 
plannen zal in de tussentijd, naar 
verwachting voor korte termijn, een 
overbrugging worden geboden door 
verhuur via Carex. DeltaWonen 
vindt een lege flat niet gunstig 
voor de leefbaarheid. Daarom 
is besloten de appartementen 
tijdelijk aan te bieden aan mensen 
die dringend woonruimte nodig 
hebben. Deze tijdelijke invulling en 
het beheer van de appartementen 
wordt uitgevoerd door huisvester 
CareX Overijssel. Zij hebben ruime 
ervaring in de verhuur van sloop- 
en renovatiepanden aan tijdelijke 
bewoners. Ook zorgen zij ervoor 
dat de woonomgeving rondom de 
flat netjes en veilig blijft. 

De appartementen worden op basis 
van bruikleen uitgegeven. Daar 
zijn strikte regels aan verbonden. 
De tijdelijke bruikleners weten dat 
zij het appartement bewonen voor 
bepaalde tijd. Zodra de voorberei-
dingen van de verbouwwerkzaam-
heden starten, informeert CareX de 
tijdelijke bewoners. Zij hebben dan 
tijd om te verhuizen naar andere 
woonruimte. De eerste apparte-
menten zijn vanaf eind september 
in bruikleen. Voor vragen/klachten 
over de bruikleen, neem contact op 
met CareX, tel. (038) 302 0060 of 
overijssel@carex.nl.

Buurtproat

In de tuin van Nieuwe Haven 
komt een beweegtuin voor jong-
en-oud, bestemd voor de hele 
buurt. De opening vindt plaats in 
het najaar.

Hoezo een beweegtuin? Zes 
zorgmedewerkers werken bij IJs-
selheem en studeren in deeltijd aan 
MBO-opleiding aan ROC Deltion. 
Zij maakten een praktisch afstu-
deerproject: een beweegtuin. Het 
idee: bewegen is gezond voor jong 
of oud, met of zonder beperking. 
De zorgmedewerkers wilden méér 
dan een papieren plan. Zij wilden 
de beweegtuin ook echt realiseren, 
maar daar was geen budget voor. 
Ze schakelden Omroep Max in. En 

tot hun grote verrassing werd hun 
verzoek beloond. De ‘Stichting Max 
maakt mogelijk’ heeft de apparatuur 
voor de beweegtuin al besteld en 
dit zal spoedig worden geplaatst. 
Dit is niet alleen voor de oude-
ren, maar voor de gehele wijk. De 
beweegtuin is er ook voor mensen 
met een rollator en een rolstoel.

Begeleiding
Voor de bewoners van Nieuwe 
Haven zal het oefenen gebeuren 
onder begeleiding van de fysiothe-
rapeut. Een buursportcoach kan 
mensen uit de wijk begeleiden. 
Plezier in bewegen staat voorop. 
Zorgmedewerkers Greetje Meilema 
en Anita Spanninga en 

fysiotherapeut Vincent Peelen 
waren door Omroep Max naar de 
Nieuwe Haven ‘gelokt’. Zogenaamd 
om hun project, waarvoor zij bij 
‘Max maakt mogelijk’ de financie-
ring hadden aangevraagd, toe te 
lichten. Intussen was al besloten 
dat de beweegtuin over vier tot zes 
weken geleverd zal worden. Jan 
Slagter met zijn cameraploeg over-
viel hen met het goede nieuws.
 
Slagter en zijn team waren zeer 
onder de indruk van het mooie ge-
bouw van Nieuwe Haven en de 
gastvrije ontvangst in het 
restaurant, de flexibiliteit van 
iedereen en ook de medewerking 
van drie bewoonsters. Zij vertel-
len op camera waarom bewegen 
voor ouderen én voor jongeren- zo 
belangrijk is.  

Feestelijke opening
Inmiddels zijn de voorbereidende 
werkzaamheden getroffen: er is 
grond verzet en beton gestort. 
Binnenkort worden de toestellen 
geleverd en gemonteerd.
Omroep Max en Nieuwe Haven 
zullen de beweegtuin feestelijk in 
gebruiknemen. Daarbij zijn buurt-
bewoners van harte welkom. Bij het 
ter perse gaan van dit artikel is de 
datum van de feestelijke opening 
nog niet bekend. Net als bij de 
verrassingsoverval zullen ook bij 

de ingebruikneming van de buurt-
beweegtuin tv-opnames worden 
gemaakt. 

De tv-uitzending is gepland op 
vrijdag 5 december om 18.15 uur 
Nederland 2, Omroep Max. Wilt 
u meer informatie? Kom naar de 
Nieuwe Haven of mail: 
beweegtuin@outlook.nl 

Nieuw bij Nieuwe Haven: buurtbeweegtuin voor jong en oud

Samenwerking met 
Zorghuis Vos de Wael

Zorgmedewerkers Greetje Meilema en Anita Spanninga en fysiotherapeut 
Vincent Peelen zijn erg blij met de financiering voor de buurtbeweegtuin.

December feestmaand 
in Nieuwe Haven

Wilt u iets betekenen voor een ander?

Tijdelijke huisvesting 
Harm Smeengekade

Binnenkort willen wij in deze wijk 
starten met een Kaampebuurt. 
Onze buurt gaat samenwerken 
met elkaar door middel van Face-
book, Whatsapp of e-mail.

Dit is op vrijwillige basis en je kunt 
denken aan:
Een luisterend oor, wandelen, 
boodschappen doen, spelletjes, 
knutselen, gezellig koffie/thee 
drinken, maaltijden (voor)bereiden, 
sporten bij de Nieuwe Haven in de 
beweegtuin (opening najaar).

Kunnen we wat voor elkaar 
betekenen in onze buurt? Heb je 
zelf ideeën? Laat het ons weten via 
de mail: beweegtuin@outlook.com 
of intekenlijst. 

Kaampebuurt
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Nieuwe fase bewonersbedrijf Kamperpoort

De zomervakantie is inmiddels 
al weer voorbij, maar wat heb-
ben we de laatste week van de 
vakantie genoten van Jeugdland. 
Er deden maar liefst zo’n 75 kin-
deren mee.

De eerste dag werd besteed aan 
het bouwen van hutten. Wat heb-
ben de kinderen geweldige hutten 

gemaakt. De één was nog mooier 
dan de ander. De sfeer en het 
mooie weer waren fantastisch. 
Tussen de middag werd de lunch 
verzorgd door Johanna’s restau-
rant: pannenkoeken bakken, brood-
jes knakworst, frietjes, vers fruit op 
tafel stonden op het menu. Elke 
avond werd het dorp bewaakt 
door Wendy en Iris. Zij hebben de 

hele week gekampeerd, wat voor 
de volwassenen ook de nodige 
gezelligheid met zich meebracht.
Elke dag was er wel iets georga-
niseerd waar de kinderen vrijwillig 
aan mee konden doen. Zo was 
er onder meer knutselen en kon-
den de kinderen een theatershow 
opvoeren. Voor het eerst dit jaar 
konden we gebruik maken van het 
vijvertje achter het voetbalveld. 

Het uitje naar Drouwenerzand ver-
liep eveneens gesmeerd. Al met al 
een groot succes voor jong en oud.
Het was geweldig om de kinde-
ren zo te zien genieten. Graag tot 
volgend jaar. De volgende sponso-
ren hebben Jeugdland 2014 mede 
mogelijk gemaakt: Woningbouwcor-
poraties SWZ, Openbaar Belang 
en deltaWonen. IJsselhallen, Boer 
Glas, Het Smikkelhoekje, Studio 
TaS, Jongeneel, Buitensport Zwolle 
en De Nieuwe Bierton.

Het bewonersbedrijf Kamper-
poort heeft inmiddels het be-
drijfsidee klaar. De slogan is ge-
worden ‘doen voor de wijk’. Want 
dat is de kern van het bewoners-
bedrijf. Bewoners voeren goede 
ideeën uit voor de Kamperpoort. 

Het bewonersbedrijf is een platform 
waar bewoners hun kracht inzetten, 

elkaar helpen en goede ideeën 
tot uitvoer brengen. Wij zijn een 
sociale onderneming en hanteren 
een bedrijfsmatige aanpak. Het be-
wonersbedrijf is gericht op sociale, 
economische en fysieke resultaten 
in de wijk.

En de eerste resultaten zijn er al, 
zoals de moestuin, boemerang

kaarten naar de politiek, verschil-
lende bewonersgroepen. Op basis 
van de placemat actie hebben we 
in de kopgroep de belangrijkste 
thema’s benoemd waar het be-
wonersbedrijf op in gaat zetten: 
Groen, wijkcentrum, sport, jeugd, 
cultuur, scholing, burenhulp,  kunst, 
opknappen Veemarkt en werk.

Wij hebben inmiddels een vaste 
kopgroep gevormd bestaande uit: 
Caixia Tung, Adrienne Heemstra, 
Marten Ekkel, Machiel Viskaal, Ilse 
van Dijk en Willy Pool Peters. De 
andere bewoners die betrokken 
waren bij het ontwikkelen van het 
bedrijfsidee zitten nu in de verschil-
lende bewonersgroepen. De kop-
groep gaat nu een businesscase 
maken. Dat is een plan of het 

bewonersbedrijf haalbaar is, hoe 
de doelen bereikt moeten worden 
en waar het bewonersbedrijf op in 
gaat zetten. Daarbij hoort ook een 
kosten/baten onderzoek, markton-
derzoek en natuurlijk hoe gaan we 
het financieren.

Op 18 november presenteren wij 
onze businesscase aan de politiek, 
de ambtenaren, de maatschappe-
lijke organisaties en het bedrijfsle-
ven. Het is de bedoeling dat per 1 
januari 2015 de stichting Raad van 
Toezicht overgaat naar de stichting 
bewonersbedrijf Kamperpoort.
Wij houden u op de hoogte.

Kopgroep
Bewonersbedrijf Kamperpoort

Jeugdland 2014 was weer een groot succes

Zaterdag 27 september stond 
tijdens Nationale Burendag het 
jaarlijkse buurtfeest traditie 
getrouw op de agenda. Op de 
uitnodiging stond dat het Mus-
senhagefestival om 16:00 uur 
zou starten, maar al ruim voor 
die tijd was het druk. Vele vrijwil-
ligers waren druk bezig met alle 
voorbereidingen.  

Maar liefst honderdvijftig buurtbe-
woners zijn er op het wijkfeest af-
gekomen. Johanna’s restaurant en 
haar vele vrijwilligers verzorgden de 
catering. Zanger Jordy van Vilste-
ren verzorgde de muziek met vele 
Hollandse hits. Voor de kinderen 
en jongeren was er ook genoeg te 
beleven. Een groot springkussen, 
creatief knutselen, schminken en 
mozaïeken waren activiteiten die 
niet mochten ontbreken. 

Bewoners werden ook uitgedaagd 
om mee te doen aan verschillende 
spelletjes. Tijdens de Kamperpoor-
ter Kennisquiz konden buurtbewo-
ners hun kennis testen over de wijk. 
Met vragen als: Wat is de naam 
van de wijkagent? Hoeveel huizen 

stonden er in de oude Vogelbuurt 
en wanneer is de Elbertschool aan 
de Lijnbaan gebouwd? De vragen 
werden steeds moeilijker, maar 
uiteindelijk was er één winnaar na-
melijk Hinneman Drogt. Hinneman 
ging met een grote tas vol bood-
schappen en andere gadgets uit de 
wijk naar huis. 

Deze avond speelde PEC Zwolle 
een competitie wedstrijd tegen 
streekgenoot Heracles Almelo. Voor 
deze eredivisiewedstrijd waren 
verschillende toegangskaarten te 
winnen. Eén van de vragen was om 

te raden hoe oud de bestuursleden 
van STRIK bij elkaar opgeteld wa-
ren. Een andere prijsvraag was er 
voor de jongeren door zo vaak mo-
gelijk te hoog houden met een PEC 
Zwolle voetbal. De winnaar hield de 
bal maar liefst 65 keer hoog.

Rond 19:00 uur werd het Mus-
senhage Festival afgesloten. Met 
dank aan het wijkteam van Travers 
Welzijn, STRIK en vele vrijwilligers 
was een meer dan geslaagd buurt-
feest. Voor sommigen was dit nog 
niet genoeg en ging het buurtfeest 
verder in café de Kip.

Gezellig druk tijdens Mussenhagefestival 2014 Zomerkamp
Op vrijdag 20 juni zijn we met 
veertien jongeren vertrokken op 
de fiets naar Manege Laarbrug bij 
Ommen. Een krappe 25 kilometer 
fietsen. We zijn toch heelhuids in 
Laarbrug aangekomen, ondanks 
een buitje. Waar de kookploeg al 
de warme hap klaar had staan. 

Na het eten even de kamers verde-
len, bedden opmaken en iedereen 
klaarmaken voor de dropping. De 
jongeren werden in drie groepen 
gedropt, achter in een geblindeerde 
auto. Spannend in het donker. <id-
den in het bos. in een omgeving 
die onbekend is. O ja, mobieltjes 
inleveren want in het bos heb je 
toch geen bereik. Je ouders komen 
je toch niet ophalen. 

Na ruim twee uur kwam de eerste 
groep al weer binnen. De afstan-
den waren verschillend, de ene 
groep had rond de acht kilometer 
gelopen. de andere niet meer dan 
twaalf. Moe, maar voldaan werd er 
wat gedronken en daarna lekker 
gerelaxt met een spelletje of het 
kijken naar de televisie. 

Op zaterdag ging een gedeelte van 
de groep zwemmen. De anderen 
gingen winkelen. Na de barbecue 
en een potje voetbal met de buren 
die een vrijgezellenfeest hadden, 
is er nog een smokkelspel gedaan 
in het bos. Er werd veel gegild, 
geschreeuwd en gesmokkeld. Er 
kwamen nog een aantal duistere 
personen langs en toen werd er 
nog harder gegild. Terug op de ma-
nege is het nog een lange en gezel-
lige avond geweest. De volgende 
dag kon er uitgeslapen worden. 

Moe en voldaan is er teruggefietst 
naar Zwolle. Wat iets langer duurde 
dan op de heenweg, maar dat mag 
ook na een sportief en gezellig 
weekend. Alle vrijwilligers, jongeren 
en andere mensen die geholpen 
hebben: bedankt voor het super-
kamp. 

Volgend jaar weer? Heb je ideeën 
of wil je meehelpen met het orga-
niseren van het kamp? Loop het 
wijkcentrum binnen en vraag naar 
Ingrid Schakelaar.

Een delegatie van de kopgroep in gesprek met wethouder Ed Anker  



Zit u in een rolstoel en trekt u er 
graag met een familielid of ken-
nis een dagje op uit? Dan kunt u 
gebruikmaken van de Rollenaar. 

Deze speciale rolstoelauto huurt 
de gemeente Zwolle van Welzorg. 
De Rollenaar is een Volkswagen 
Caddy Maxi, voorzien van een 
bodemverlaging en een
gehandicaptenparkeerkaart. 

Bent u inwoner van de gemeente 
Zwolle en hebt u een Wmo-voor-
ziening? Dan betaalt u geen huur 
voor de Rollenaar. Hebt u geen 
Wmo-voorziening van de gemeente 
Zwolle, maar bent u wel rolstoel-

afhankelijk? Dan betaalt u voor de 
huur van de auto € 20,- per dag-
deel. Voor 24 uur betaalt u € 50,- 
en een weekend kost € 75,-.

In beide situaties mag u er per 
dag(deel) honderd kilometer mee 
rijden. Maakt u meer kilometers, 
dan betaalt u 15 cent per kilometer 
extra. Uiteraard zijn ook alle benzi-
nekosten voor uw rekening.

Reserveren
Wilt u de auto reserveren? Neemt 
u dan contact op met de Welzorg 
Winkel, Willemsvaart 16 te Zwolle, 
via telefoonnummer (038) 750 50 
64.
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Partners wijkkrant de Kamperpoorter

Samen er op uit met de Rollenaar

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.

Gezinnen met een laag inkomen 
hebben vaak moeite met rondko-
men. Als de boodschappen, de 
huur en andere vaste lasten zijn 
betaald, is er meestal nauwelijks 
geld over voor extra dingen. 
Dit geldt nog meer voor gezin-
nen waarbij een kind naar het 
voortgezet onderwijs gaat. De 
gemeente Zwolle heeft daarom 
besloten dit jaar voor brugklas-
sers een extra tegemoetkoming 
van € 300,- te verstrekken. Met 
dit bedrag kan bijvoorbeeld een 
eenvoudige nieuwe fiets of lap-
top worden aangeschaft.  

Deze tegemoetkoming is bedoeld 
voor ouders van kinderen die dit 
jaar voor de eerste keer naar het 
voortgezet onderwijs gaan. De ou-
ders en het kind moeten op 1 april 
2014 op hetzelfde adres ingeschre-
ven staan bij de gemeente Zwolle. 
Verder mag het inkomen van de 
ouders in de maand april 2014 niet 
hoger zijn dan 110 procent van de 

bijstandsnorm. Het inkomen kan 
bestaan uit een bijstandsuitkering, 
een Wao-, Wia-, Ww- of Anw-uitke-
ring. Het mag ook inkomen uit werk 
zijn. Het vermogen mag op 1 april 
2014 niet hoger zijn dan € 11.700,-. 
De tegemoetkoming is € 300,- voor 
elk kind dat dit jaar naar het voort-
gezet onderwijs gaat. 

Eenvoudig aanvragen
De tegemoetkoming brugklassers 
kunt u eenvoudig aanvragen. Het 
aanvraagformulier vindt u op www.
zwolle.nl/regelingen. U kunt het 
formulier ook ophalen op Werkplein 
de Lure (Hanzelaan 180), het Infor-
matiecentrum (Lübeckplein 2, op 
werkdagen in de ochtend geopend) 
en bij het wijkservicepunt bij u in de 
buurt. U kunt het formulier ook aan-
vragen door te bellen naar 14038. 

Meer informatie
Op www.zwolle.nl/regelingen vindt 
u meer informatie over inkomens-
ondersteunende regelingen. 

Aanhangerplek in de Kamperpoort
Vraag de tegemoetkoming 
brugklassers aan

Een aanhangerplek in de wijk. Een uniek stukje grond. Om te voorkomen 
dat deze plek voor dingen wordt gebruikt waar deze niet voor bedoeld 
is, houdt mede-wijkbewoner Koos Bos toezicht. In samenwerking met de 
gemeente. Er is nog een aanhangerplek beschikbaar. Heeft u hiervoor 
belangstelling? Informeer voor de voorwaarden bij Koos Bos (Lijnbaan 56). 
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Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
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

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
16.30 - 18.15 uur Johanna’s buurtrestaurant

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

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur  Sport & spelactiviteiten Elbertplein 
   (o.l.v. Ingrid en stagiares)

Woensdag 
11.30 - 13.00 uur 2e woensdag v.d. maand patatdag
13.30 - 15.00 uur Aansluitend kinderbingo
13.30 - 15.00 uur Allesclub 4 t/m 12 jaar
15.00 - 16.30 uur  Inloop jongeren 10+
18:00 - 19.00 uur Meidenclub 6 t/m 9 jaar
19.00 - 20.30 uur  Meidenclub 10+

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

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

Vrijdag 
20.00-22.00 uur  SOOS (10+), tweewekelijks  
   (o.l.v. Ingrid & stagiaires)

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

Facebook:  Jongerenwerk KP 
  STRIK KP

Hallo, wij zijn Leone en 
Alisha. Elke week is er 
meidenclub en het is er erg 
leuk. De stagiaires zijn erg 
vriendelijk. Wist je dat de 
meidenclub ook wel een 
beetje leerzaam is? Want 
we leren dingen koken en 
bakken.

Wij zijn met alleen maar 
meiden onder elkaar, jongens 
zijn op dat tijdstip verboden. 
Laatst hadden we een proeve-

rij gehouden, dat was grappig 
maar ook wel weer heel erg 
vies. We hadden een stagiaire 
vanille aroma gegeven (heel 
erg vies). 

Elke week op vrijdag is er 
weer soos. Af en toe danst er 
iemand, maar niet altijd. We 
hebben wel altijd een lekker 
nummer.

Wist je dat: 
Johanna heerlijke gerechten 

maakt en ook gezond. Het is 
voor jong en oud. Sommige 
mensen komen de krant lezen 
met een bakje koffie erbij. 
En ‘s avonds  komt iedereen  
lekker eten. Wij zijn trots op 
Johanna dat ze zo lekker kan 
koken. En natuurlijk smullen 
wij er van.
 
Wist je dat:
Er bij dansles niet veel men-
sen komen maar toch heel 
veel lol hebben.

Meidenclub is weer begonnen

Datum   Actviteit Doelgroep Tijd  Locatie

Dinsdag*   Sportcontainer alle leeftijden 15:30 - 16:30  Elbertschoolplein 
Woensdag*   Allesclub  4 t/m 12 jaar 13:30 - 15:00 WC Ons Eigen Huis
Woensdag*   Meidenclub 6 t/m 9 jaar 18:00 - 19:00 WC Ons Eigen Huis
Woensdag*   Meidenclub 10 +  19:00 - 20:30  WC Ons Eigen Huis
Donderdag*  Streetdance 6 t/m 9 jaar 15:45 - 16:30 WC Ons Eigen Huis
   Streetdance  10 t/m 13 jaar 16:30 - 17:15 WC Ons Eigen Huis
Vrijdagavond**  Soos   11+  20:00 - 24:00 WC Ons Eigen Huis
24 oktober  PEC Streetleague  18:00 - 19:00 Court Dieze West
14 november  PEC Streetleague  18:00 - 19:00 Elberschoolplein
3 december  Sinterklaas 2 t/m 8 jaar 13:30 - 15:30  WC Ons Eigen Huis
12 december  PEC Streetleague  18:00 - 19:00  Westenholte

* Wekelijks, behalve in de schoolvakanties
** Planning via Facebook

Overzicht activiteiten herfst 2014
Jeugd- en jongerenwerk Kamperpoort

Sinds kort geeft Wendy, be-
voegd dancedocent, street-
dance/hiphop les in wijk-
centrum Ons Eigen Huis. Ze 
geeft les aan twee groepen 
kinderen variërend tussen 
de 6 en 14 jaar. 

In blokken van vier lessen 
wordt er aan een (Kerst)op-
treden gewerkt. De opvoering 
vind plaats in december bij de 
ouderen van IJsselheem. Per 
groep en blok is er plaats voor 
max. tien kinderen. Na vier 

keer wordt er een nieuw blok 
gestart. 

Kom een keer een kijkje ne-
men in het wijkcentrum op de 
donderdagmiddag vanaf 15:30 
uur. 

PEC Zwolle Street League is 
een straatvoetbalcompetitie 
voor jongeren tussen de 
12 en 16 jaar waarin wijken 
en buurten in Zwolle tegen 
elkaar voetballen. 

Naast het winnen van deze 
straatvoetbalwedstrijden kun 
je ook op een andere ma-
nier extra ‘Likes’ verdienen. 
Dit kan door je als team in 
te zetten voor je eigen wijk. 
Door bijvoorbeeld afval op te 
ruimen in je eigen wijk of de 
boodschappen te doen voor je 
oude buurvrouw.

In de Kamperpoort hebben we 
één team dat meedoet: Mar-
vin,  Mark, Gianluca, Maurice, 
Gerald, Wesley, Marten en 
Kelvin. Ze hebben twee wed-
strijden gespeeld, met wisse-
lend resultaat. Zo wonnen ze 
met 16-5 van de Blue Hawks, 
maar verloren ze met 12-14 
van FC Streethagen. 

Er wordt op goed niveau 
gespeeld met respect voor 
elkaar en de tegenstander. 
Kom de jongens een keer 
aanmoedigen.

Speelschema:
Datum: 24 oktober
Thuis: Academy Soccer 
Uit:  Kamperpoort   
Tijd: 18:00 uur  
Locatie:  Sutu court, Dieze   

Datum: 14 november
Thuis: Kamperpoort
Uit: Indische buurt        
Tijd: 18:00 uur  
Locatie: Elbert schoolplein

Datum: 12 december
Thuis: Zwolle United
Uit: Kamperpoort
Tijd: 18:00 uur
Locatie: Hertshooiweg, Wes-
tenholte

Kamperpoort doet mee aan PEC Zwolle Streetleague

Streetdance en Hiphop



Evenementenprogramma t/m 
december 2014

24 en 25 oktober  De Brei-  en Haakdagen
Heel veel soorten wol, patronen, naalden, 
spinnewielen, vachten, vilt en verf. 
    
2 november  Snuffelmarkt

5 en 6 november Studiebeurs Zwolle

8 en 9 november Paranormaal- en  
   Sieradenbeurs

20 november  Motörhead
De legendarische Engelse metalformatie brengt 
hun nieuwste album ‘Aftershock’ en vele bekende 
nummers ten gehore.

22 en 23 november Landbouwminiaturenbeurs

28 t/m 30 november I Love Beauty
Het mooiste dagje uit met je vriendinnen, zus of 
moeder waarbij beauty, health en lifestyle centraal 
staat.

6 december   Hansi Hinterseer
Hansi Hinterseer brengt – samen met zijn Tiroler 
Echo – de gezellige en herkenbare sfeer van 
kerstmis naar ons land

12 en 13 december Holland Holstein Show

14 december  Snuffelmarkt

 
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de 

laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.
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Het lijkt misschien wat vroeg, maar in december is het natuurlijk weer zover. Dan bezoekt 
Sinterklaas ook ons wijkcentrum weer. 

Alle kinderen van 2 t/m 8 jaar zijn van harte welkom op woensdag 3 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 21 november. Dit zodat de Pieten persoonlijk een 
cadeau kunnen uitzoeken.

Kinderen die na 21 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. 

Datum:  woensdag 3 december
Tijd:  13:30  tot 15:30 uur 
Leeftijd:  kinderen van 2 t/m 8 jaar
Kosten:  5 euro per kind 
  (STRIK legt 5 euro bij zodat ieder kind een cadeau ontvangt van 10 euro.)
Waar:  Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Naam:..............................................................................................................................................
J / M:................................................................................................................................................
Leeftijd:............................................................................................................................................
Adres:..............................................................................................................................................
Tel:…………………………………….................................................................................................

Wensen:…………………………………………................................................................................
........................................................................................................................................................
Bijzonderheden:……………………………………………………………….…...................................
........................................................................................................................................................

Sinterklaas Kamperpoort 2014

"

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 17 december, 

aanvang 19.30 uur. Bijdrage: € 3,50 per bakje. 
Wel graag zelf een bakje meenemen. 


