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Buurtfeest
In deze krant...

Al weer een tijdje geleden
maar we blikken nog even
terug op een gezellig buurtfeest die plaats vond op
zaterdag 25 september tijdens
de landelijke burendag.
Deze keer weer op het schoolplein van de oude Elbertschool
waar we gebruik maakten
van de kantine van de wandelvereniging. Het team van
Travers welzijn, kunstencentrum
de Muzerie, bewoners/vrijwilligers en vakkrachten hebben
gezorgd voor een leuk aanbod
van activiteiten. Niet alleen de
jeugd maar ook de volwassenen konden mee doen aan
diverse workshops als djembe,
mozaïeken, schilderen, zumba
etc. Een springkussen voor
de jongsten (gesponsord door
Openbaar Belang)
Het hele gebeuren werd
geopend door wethouder Erik
Dannenberg. Tussendoor zong
Raymond de sterren van de
hemel. Helaas hadden we geen
talentenshow maar wel wat
kinderen die een liedje durfden
te zingen. Heel mooi.

In een leuke gepimpte hoek
(het decor door een vakkracht
met kinderen gemaakt) kon je je

verkleed laten fotograferen. Ook
voor de inwendige mens werd
goed gezorgd, een drankje,
hamburgers, saté en een ijsje
van Talmini tussendoor, de ijs-

cokar werd overigens gesponsord door Delta Wonen.
Mede door het mooie nazomers
weer een geslaagde dag.

Wijkplatform
Kamperpoort

Sluiting Buurtatelier aan
de Grote Baan
Het buurtatelier aan de Grote
Baan 11 sluit vanaf 1 december
a.s. officieel haar deuren en
krijgt haar woonfunctie terug. De
woning heeft vanaf september
2009 dienst gedaan als werken
activiteitenpand
in
het
Middendorp. Naast de wekelijkse
overleggen van het OK-team is

het pand ook gebruikt door andere
organisaties die actief zijn binnen
de Kamperpoort.
Door de sluiting van het
buurtatelier wordt vanaf heden
voor activiteiten uitgeweken naar
het Wijkcentrum Ons Eigen Huis
aan de Hoogstraat.

Op
woensdagavond
10
november stond er weer
een
wijkplatform
in
de
Kamperpoort op de agenda.
Wethouder Erik Dannenberg
kwam daarom op bezoek in de
wijk. In wijkcentrum Ons Eigen
Huis gingen diverse wijkwerkers
en
bewoners
in
gesprek
met de wethouder. Er waren
twee onderwerpen waarover
pittig werd gesproken met de
wethouder.
Namelijk het dancefeest Fusion
of Dance die op 18 december
aanstaande wordt gehouden in
de IJsselhallen. Bewoners maken
zich zorgen over geluidsoverlast
en uitgaanspubliek in de
wijk. Inmiddels is er een

informatie
bijeenkomst
geweest, georganiseerd door
de organisatie van het festival.
Hierin zijn met bewoners
afspraken gemaakt over de
inzet van extra beveiliging en
beperking van geluidsoverlast.
Daarnaast werd er tijdens het
wijkplatform gesproken over het
sociaal programma. Door alle
bezuinigingen is niet duidelijk
welke programmalijnen wel en
niet kunnen worden uitgevoerd.
Bewoners
lieten
duidelijk
merken hoe hier over wordt
gedacht. Aansluitend werd met
de wethouder een wijkschouw
door de buurt gelopen. Al met
al was het een kort maar pittig
wijkplatform!
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Wijkagent

door wijkdichteres Alie Hasselt
2010 zit er bijna weer op
was het een topjaar of een grote flop
Waren verwachtingen soms veel te hoog
Of stond ie te strak gespannen, die boog?

De uitdaging van de wijkagent kon 20
oktober j.l. helaas niet doorgaan, maar
we hebben een nieuwe datum kunnen
prikken voor de nieuwe uitdaging.
Deze zal plaatsvinden op woensdag 12
januari 2011 direct na de patatdag van
Johanna.
Dus kom allemaal gezellig naar het
wijkcentrum om een lekker frietje te
eten en een wedstrijdje te gamen tegen
de wijkagent!

Je kunt wel zo veel willen,
En dan brand je vaak je billen..
Op de blaren zitten doet dan pijn
Laten we toch met wat we hebben in 2011 tevreden zijn.

Bedankt…

Goede gezondheid en veel geluk is toch het allerhoogste goed.
Dat wens ik jullie allemaal in ’t nieuwe jaar toe…

Graag willen wij vanuit Strik de
volgende bedrijven bedanken voor hun
sponsering.
Dit zijn:
C1000 van Brummen: Sinterklaasfeest
IJsselhallen: diverse activiteiten
Jumbo: Voetbaltoernooi
Café de Kippe: beschikbaar stellen van
statafels
Hiervoor onze hartelijke dank!

Hij komt er weer
aan hoor…..

Oproep Zumba
In januari start er een nieuw blok Zumba
voor iedereen van 16 jaar en ouder. Deze
vindt plaats op de donderdagavond van
20:30 tot 21:30.
Kosten voor het gehele blok bedragen
35 euro per persoon voor 10 lessen.
Graag bij opgave het totale bedrag
betalen. Opgeven kan bij Johanna in
het wijkcentrum Ons eigen huis. 0384213120

Blue Monday …..
Vrouwenverwendag
Dinsdag 15 februari 2011
van 10:00 - 17:00 uur
Catering wordt verzorgd door Johanna’s
restaurant.
Locatie:
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Hoogstraat 86 Zwolle
038-4213120

GRATIS CURSUS
REA / AED TRAJECT
VAN DE GEMEENTE ZWOLLE
Opgave via het aanmeldingsformulier van de beide
EHBO-verenigingen.
Zwolle AED Locatie:
Kamperpoort:
Wijkcentum Ons EigenHuis
Hoogstraat 86
8011 BB Zwolle
038-4213120

Carbid schieten
Dit jaar is het weer toegestaan om
op het veld achter het voetbalveld
aan de Meeuwenlaan carbid af te
schieten. Bij het carbid schieten
moeten de volgende regels in acht
worden genomen:
• carbid schieten mag op 31
december vanaf 10.00 uur tot 1
januari 02.00 uur
• de persoon die carbid afschiet
moet ouder zijn dan 16 jaar het
weg te schieten projectiel mag
alleen een bal zijn.

Stront, stront en nog eens stront…….

De Dungan ruilmiddag

Ik vraag me weleens af waarom
mensen een hond hebben. Ik
erger me namelijk wel eens aan
die beesten, en dat is niet alleen
omdat ze de hele dag aan hun
eigen kont lopen te likken, maar
waar je hier ook loopt in de wijk,
ze hebben altijd wel weer ergens
gescheten waar het niet hoort.
Eigenlijk erger ik me niet zozeer
aan de honden, maar wel aan hun
baasjes. Deze mensen laten hun
hond namelijk nooit voor hun eigen
deur schijten, maar altijd voor
die van een ander. Kunnen deze
mensen hun honden niet eens
gaan opvoeden? Het is namelijk
maar net wat je je hond leert. Het
ergste vind ik dat je de kinderen
niet fatsoenlijk de speeltuin in
kunt sturen of ze komen alweer
met een hoop stront onder hun
schoenen de gang in lopen. En
daar worden wij dus weer de dupe
van. Ik kan de gang schoonmaken.
Ik kan met een spijker de stront
tussen de groeven van de zolen
uit pulleken. Nu is er een mooi

Door het vervallen van de uitdaging
van de wijkagent op woensdag
20 oktober, is er een Dungan ruil
middag ingelast.
Op maandagavond werd het
bedacht, en op dinsdag werd
er
aktie
ondernomen
door
verschillende
vrijwilligers.
Geweldig hoe mensen zich op
zo’n moment kunnen inzetten en
wat we in een paar uurtjes voor
elkaar hebben kunnen krijgen.
Complimenten
van
STRIK
mensen! Opa Sjors regelde van
alles bij de C1000 in Berkum,
Johanna ging
alvast boodschappen doen voor
de Hollandse Avond en nam
daarbij heel wat dungans mee van
C1000 aan de Hogenkampsweg,
Miranda besloot het hoofdkantoor
te bellen in Amersfoort. Daar werkt
een hele aardige dame , Rona Doff
genaamd.
Ze stelde voor om een mooi
pakket samen te stellen met van
alles en nog wat, en ook nog
om ons tegemoet te komen tot
Biddinghuizen! Dat scheelde ons
natuurlijk heel wat kilometers.
Dinsdagavond is Miranda Bos
naar Biddinghuizen gereden en
heeft het bij Rona thuis op mogen
halen. Woensdag middag was
het dan zover. De eerste stagiere
die binnen liep was de levende
Dungan. We hadden namelijk een

uitlaat veldje gekomen waar de
honden hun behoeften kunnen
doen, maar er wordt door maar
weinigen de moeite genomen om
daar even heen te lopen. Jammer,
want zo groot is de wijk niet
meer, dus ver is het helemaal niet
lopen. Bovendien zijn er allerlei
andere mogelijkheden. Schepjes,
zakjes enz. Maar nee hoor, je
vind de drollen gewoon tussen de
speeltoestellen van de speeltuin.

Thuis ga je toch ook niet naast
de bank zitten om je behoefte te
doen? En als je de wc gevonden
hebt, trek je toch ook door als je
gepoept hebt? Dat laat je toch
ook niet liggen voor een ander?
Kom op mensen, hou het eens
in de gaten waar jouw hond zijn
behoefte doet, dat voorkomt een
boel ergernissen bij anderen.

Dierendag in de club
Op woensdagmiddag 6 oktober
werd er in het wijkcentrum
dierenmiddag gehouden.
Er was een hoekje ingericht waar
je met je huisdier op de foto kon.
Dat was nog best een heel karwei.
Kinderen kun je nog eens vragen
een bepaalde kant op te kijken
en dan ook vooral stil blijven
zitten. Probeer het maar eens met
honden! Wat een gedoe zeg, maar
het resultaat mocht er best wezen.
Zo was er ook nog een knuffelbak
met konijntjes en cavia’s. Geweldig
om te zien hoe sommige kinderen
eindeloos kunnen knuffelen met
die diertjes. In een aparte ruimte
hadden we de hoofdattractie
geplaatst.
Slangen……Jorinde

kwam met twee enorme joekels
van tijgerpythons van 6 en 7
meter. En een jonge slang van 4
maanden. Deze was 1 meter. Ook
had ze een jonge varaan mee
genomen. Eerst heeft ze de ruimte
ingericht met warmte matten.
Deze dieren moeten namelijk wel
warmte hebben. De kachel hadden
we voor deze gelegenheid de dag
ervoor al flink opgestookt. Na wat
verteld te hebben over slangen,
voedsel, verzorging, afkomst enz
werd het tijd om deze diertjes eens
van dichtbij te bekijken.
De eerste reacties van vooral
volwassenen waren… “bah wat
vies! “ en “die ga ik echt niet
aanraken”. Het leuke was dat de

mensen die het hardste riepen,
het eerste gingen kijken. Eerst
vol afschuw, maar later heus
geïnteresseerd! Degene die het
hardste gilde was Trui, drie keer
raden wie de slang vast heeft
gehouden…. Ha,ha, ja hoor….
Trui!
Overigens heeft bijna iedereen
de slang geaaid. Als klap op de
vuurpijl werd de varaan nog even
gevoerd met krekels. Dat was in
het kader van dierendag misschien
wat ongepast, maar wel helemaal
geweldig. Het is ontzettend leuk
om te zien dat kinderen werkelijk
voor alles open staan. Dewey was
het ene moment namelijk druk aan
het knuffelen met een cavia, het
andere moment had ze een slang
vast. En dat terwijl haar moeder
bijna gillend was weggerend toen
ze de bakken met slangen zag.
Dit was een hele leuke ervaring
voor de kinderen en stiekem ook
voor de ouders! In een ander
hoekje konden kinderen hun
gezichtjes laten schminken in
dierengezichtjes. De club zat vol
met woeste tijgers en fleurige
vlinders.
Deze middag was zeker de moeite
waard en voor herhaling vatbaar.
Jorinde vond het heel erg leuk om
de kinderen kennis te laten maken
met haar slangen, en wil graag
nog eens langs komen met haar
dieren.

geweldige poncho meegekregen
en daar hebben we dan ook
dankbaar gebruik van gemaakt.
Het gezicht werd geschminkt,
de poncho aangetrokken en het
hele feest kon beginnen. Een
gezellige drukte, en iedereen heeft
driftig geruild. Sommige kinderen
moesten nog maar 1 Dungan,
andere moesten er nog heel veel.
Een aantal kinderen hebben
hun collectie helemaal compleet
kunnen maken, anderen moeten
nog even doorruilen. Wat ons
erg opviel was dat niet alleen de
kinderen driftig gingen ruilen, maar
ook ouders met het Dungan virus
werden besmet. Er is net zo lang
geruild tot er niets meer te ruilen
viel. Alle kinderen mochten nog
een gouden Gogo mee naar huis
nemen, die had Rona namelijk
ook nog in het pakket gestopt. De
medewerking van C1000 was zo
ontzettend spontaan, BEDANKT!

Herfstbakjes maken
Woensdagavond 20 oktober
hebben de dames in de wijk
herfstbakjes kunnen maken.
Het was een kleine groep, maar
wel heel gezellig. Er waren zo’n
10 dames aanwezig. De volgende
dag hoorde we dat een aantal het
gewoon vergeten waren. Aan de
reclame kan het niet liggen. In de
vorige wijkkrant heeft een oproepje
gestaan en via hyves heeft STRIK
ook het een en ander toegestuurd.
Bovendien heeft het ook nog aan
de deur gehangen. Misschien
kunnen de mensen die geen
hyves hebben maar bijvoorbeeld
wel e-mail, hun adres achterlaten
zodat wij de mensen kunnen
berichten. Als je wel hyves hebt
kun je je aanmelden als vriend van
STRIK.
Voor die mensen die er wel
waren, was het super gezellig en
heel creatief. Magreet heeft een

heleboel handige tips gegeven
over hoe je een stukje opbouwt. Er
zijn bakjes gemaakt en kransen.
Het resultaat was een tafel vol
fleurige herfsttinten.
We kijken uit naar 15 december,
dan gaan we kerststukjes maken.
Magreet is er dan ook weer met
allerlei frisse ideeën.

Thema avond Muziek van eigen bodem.

Jongerenwerk 11+

Op 19 november hebben we in
de kamperpoort weer een thema
avond georganiseerd.
Het thema was deze avond “muziek
van eigen bodem” Raymond onze
vaste huiszanger zou de avond bij
elkaar praten en zingen, want dat
kan hij zo ontzettend goed. Bouke
was deze avond te gast samen
met Willem Barth en zangeres
Joyce. Wat kan dit meisje zingen
zeg. De vrijwilligers waren de
hele vrijdag druk geweest met
het klaarmaken van de zaal en
keuken. Dit jaar hadden we achter
de bar twee nieuwe vrijwilligers.
Peter & Ivo. Hun motto…. Gas dr
op. De avond begon om 20.00 uur,
maar om 19.30 ging de zaal vast
open. Voordat de zaal open ging
is er nog best wel wat gestress
geweest hoor. We kwamen er
om kwart over zes achter dat
de sfeerverlichting in de grote
zaal het niet meer deed. Alleen
de grote TL-verlichting kon aan,
en dat is helemaal niet gezellig.
Gelukkig konden de mannen het
probleem makkelijk oplossen. Een
zekering in een dimmer was kapot.
Johanna had alle lampen al bijna
vervangen, terwijl dat achteraf niet

Jongensclub

Meidenclub

Afgelopen keren hebben de
jongens er zelf voor gekozen
om met de jongensclub te gaan
koken. Er zijn verschillende
kookactiviteiten onder begeleiding
van Jelmer (stagiaire) gedaan:
pannenkoeken
bakken,
hamburgers maken en shoarma
met broodjes. De jongens doen
zelf de boodschappen. Na het eten
als er nog tijd over is kan er lekker
naar muziek geluisterd worden,
computeren en/of een beetje
kletsen.

Elke woensdag is er Meidenclub in
Ons Eigen Huis. Elke keer doen we
weer wat anders. Meestal geven
de meiden zelf aan wat ze graag
de volgende keer willen doen.
Zo hebben we al een keer lekker
gekookt en cocktails gemaakt.
Afgelopen woensdag hebben
de meiden zelf een Bingo
georganiseerd,
een
aantal
meiden heeft samen met Loeainis
inkopen gedaan voor een mooie
cadeautafel. Het was een gezellige
en leuke avond.

Start

Bowlen

Jongerenruimte

op 23 december

Zumba voor
volwassenen
Volwassenen
16+
kunnen
in Wijkcentrum terecht voor
Zumba-lessen.
Zumba is een combinatie van
fitness- en dansbewegingen op
wereld en Zuid Amerikaanse
muziek.
Het is simpel maar
effectief door de combinatie van
fitness- en dansbewegingen. Dit
alles ondersteund door krachtige
en vrolijke muziek, zo werk je niet
alleen aan een goede conditie .
Je kan ook even alle stress achter
je laten, en je mee nemen in het
feestgevoel waardoor je niet
ervaart dat je met fitness bezig
bent.
De Zumba start weer na de
kerstvakantie, elke donderdag van
20.00 tot 21.00 uur, wordt gegeven
door een vakkracht, kosten € 3,50
per keer.

het gebrek was. Om een beetje uit
de kosten te komen, hebben we de
kaartverkoop op 10 euro gezet. We
hadden 75 plaatsen te vullen. Dit
hebben we zo gedaan omdat het
dan voor iedereen prettig toeven
is. Er kan rustig aan een tafeltje
worden gezeten, maar er is ook
ruimte om lekker te dansen. We
dachten dat we er wel een poosje
over zouden doen om de kaarten
te verkopen. Het ging anders dan
verwacht. Binnen 3 dagen waren
we uitverkocht! Dat hadden we

Fotoboek
Vogelbuurt
Afgelopen
weken
zijn
er
verschillende
bezoekjes
afgelegd bij de oud-bewoners
van de Vogelbuurt. Tijdens
deze bezoekjes werd hun het
hemd van het lijf gevraagd
over hun herinneringen aan de
Vogelbuurt.
Op dit moment wordt het
mooiste beeldmateriaal door het
buurtmuseum bij elkaar gezocht
om de verhalen beeldend te
ondersteunen.
Als alles meezit is het fotoboek
in januari 2011 gereed. Wij zullen
u op de hoogte houden over het
vervolg en natuurlijk wanneer
de presentatie van het fotoboek
plaats zal vinden!!

zelf niet durven dromen! Geweldig
voor ons, want dat bevestigd maar
weer dat vorig jaar echt super
geslaagd was.
Johanna en Rene stonden deze
avond aan de deur, want wie een
kaartje had kon er in, en helaas
voor diegene die geen kaartje had
bleef de deur dicht. Het concept is
prima, gezellige mensen en een
geweldig leuke avond met leuke
zangers. Iedereen heeft het naar
zijn zin gehad, en het was ook
dit jaar weer gezellig druk. Niet
te vol, want dan kun je nergens
meer fatsoenlijk staan. Gedanst
is er heel erg veel, en dat maakt
het juist zo gezellig. Wie zegt dat
de kamperpoorters geen gezellig
feestje kunnen maken?? Nou die
mensen kennen ons nog niet! Voor
de mensen die wel graag hadden
willen komen, maar geen kaartje
meer konden krijgen: Deze avond
wil Strik graag ieder jaar gaan
organiseren. We weten dat de
lat hoog ligt, maar dat maakt de
uitdaging voor ons natuurlijk ook
meteen groter. Kortom, Dit was
een ontzettend leuke avond met
gezellige mensen en muziek, wat
ons betreft : Tot volgend jaar!

Oproep!!
In het voorjaar willen we samen
met kinderen en ouders het houten
speelobject (met glijbaan) gaan
schilderen in de speeltuin aan de
Lijnbaan. Deze kan wel een likje
verf gebruiken.
Na de kerstvakantie zullen gaan
inventariseren wie ons daarbij wil
helpen en wat er allemaal gedaan
moet worden.
Dus ben je een beetje handig, vind
je ook dat het tijd wordt dat de
speeltuin opgeknapt wordt meld je
dan aan bij Ingrid tel 06-33763370
of 038-4213120 (wijkcentrum)

opknappen
Maandag 29 november 2010
is het echte werk begonnen! In
samenwerking met de MUZERIE
onder leiding van Claire Mumford
(kunstenares) wordt dan eindelijk
de jongerenruimte aangepakt. De
eerste groene roller is over de
wanden gegaan. De oude graffiti is
niet meer te zien. Kom snel kijken
en een handje meehelpen.
Alle jongeren van 10+ zijn van harte
welkom om de workshops bij te
wonen. Je kunt een eigen bijdrage
leveren aan de totstandkoming
van jullie eigen jongerenruimte. Er
hebben zich al enkelen gemeld.
Er kan nog meer bij! Iedereen die
helpt zal beloond worden met een
verrassing (wie weet gaan we wat
leuks doen.)
Zoals iedereen heeft kunnen
merken
en
zien
is
Julia
(vrijwilligster) druk bezig geweest
om de computers in de kasten
te maken. Een knap staaltje
vakmanschap!!! Bedankt voor je
inzet en het mooie resultaat Julia.

In hun enthousiasme om iets leuks
te gaan doen in de Kerstvakantie
kwamen de meiden na de Bingo
met het leuke idee om te gaan
Bowlen. Wie er mee wil kan dat
doorgeven aan Jelmer, Loeainis
en/of Cristianne. Tijdstip wordt nog
bekend gemaakt.

Kerstdiner
op 21 december
Jongeren van de Kamperpoort
hebben zelf het plan opgevat om
een Kerstdiner te organiseren.
In de werkgroep zitten 3 meiden
en 3 jongens met ondersteuning
van Jelmer en Loeainis. Inmiddels
zijn de uitnodigingen, gemaakt
door de jongeren zelf, al de deur
uit. Alle jongeren van 10+ uit de
Kamperpoort zijn welkom, ook om
te helpen met de voorbereidingen
en het koken op 21 december. De
kosten zijn €2,- euro.
Na het diner is er een disco. Wees
allen welkom!

Grafalt
Ook dit jaar is er weer een Grafalt
(Gras & Asfalt) voetbaltoernooi
geweest. Gefeliciteerd met jullie
2e prijs kanjers!!! Met dank aan
Strik voor de goede zorgen!

Herrie in ‘t Pestengasthuis

Sinterklaas

In de herfstvakantie hebben wij
op maandag 25 oktober herrie
mogen maken in de keuken
van ’t Pestengasthuys. We
werden verwelkomt door Sonja
en Paul. We mochten aan een
hele lange tafel gaan zitten en
ze hadden voor ons speciaal de
open haard aangestoken. Toen
we aankwamen konden we
meteen zien dat het een heel
oud pand was. Het is gebouwd
in ongeveer 1450 voor mensen
die de pest hadden. Een soort
ziekenhuis, maar daar zie je
nu helemaal niets meer van.
Tegenwoordig kun je er heerlijk
eten, en zo komen ze dus aan
hun naam. Chef Paul is een
echte smaakjes kok. Voordat
hij ons van alles liet proeven
hebben we heerlijk ranja
gedronken in super de luxe
champagne glazen.

Op 1 december was het dan
zover. Ruim 47 kinderen zaten
te wachten, maar waar bleef de
Goedheiligman? We hebben met
alle kinderen gezocht en hem
natuurlijk gevonden! In elke ruimte
konden de kinderen knutselen,
pepernoten bakken, geschminkt

Natuurlijk moesten we bij het
drinken meteen de pinkjes
omhoog doen, want dat staat
zo chique. Alisha kon dat heel
erg goed. Toen begon chef
Paul te vertellen over zoet.
Hij heeft ons van alles laten
proeven wat zoet is, honing,
stroop, appelstroop, zoethout,
kaneelstokjes,
vanillestokje,
en hij had ook nog iets heel
bijzonders.
Het was een takje met
blaadjes. Eerst dachten we dat
het onkruid was, maar toen we
een blaadje gingen proeven
was ook dat heel erg zoet. Best
lekker eigenlijk. Dit takje heet
Stevia.
Een plantje met een eigen
zoetstof die vier keer sterker
is dan suiker! Weet je wat zo
bijzonder is aan dit plantje?....
Mensen die diabetes hebben,
kunnen zoveel zoet van dit
plantje eten als ze willen,
daar worden ze helemaal niet
ziek van. Geweldig toch?! Wij
hebben weer wat geleerd.
Zoetigheid hoeft dus helemaal
niet slecht voor je te zijn.
Omdat we zoveel zoet hadden
gehoord, geleerd en geproefd,
mochten we met de chef mee
naar zijn domein. De keuken
van ’t Pestengasthuys. Daar
stonden
allemaal
cakejes
die we met chocola mochten
versieren, en spikkels, en
hartjes en allerlei gekleurde
balletjes. Er lag ook nog een
plak marsepein. Daar mocht je
figuurtjes uithalen. Justin wilde
graag een piratenboot van
marsepein op zijn cake. Een
heel gedoe, maar uiteindelijk
is het gelukt. Er werd heftig
geknutseld en af en toe ook wat
gesnoept. Zelf chocola spuiten
was natuurlijk hartstikke tof om
te doen, dat krijg je bij je eigen
moeder nooit voor elkaar! Paul
en Sonja, we vonden het super
om bij jullie in de keuken herrie
te mogen maken!

Op woensdag 27 oktober zijn
we met een groepje kinderen
naar restaurant La Cucaracha
geweest. Daar hebben we
eerst kennis gemaakt met
chef…… We keken onze
ogen uit, de keuken van La
Cucaracha is bijna net zo groot
als het restaurant! Ze hebben
daar een enorme vriescel, waar
we allemaal tegelijkertijd in
kunnen! Ha,ha, en dat hebben
we natuurlijk ook even gedaan!
Daarna hebben we de kinderen
verdeeld in twee groepjes, de
kleintjes en de groten.
De groten gingen de keuken
in en de kleintjes gingen in
het restaurant aan de slag.
Daar werden de tafels gedekt,
ranja gemaakt en ….jawel,
liedjes gezongen. In de keuken
stonden de kinderen al klaar
met de scherpe messen. Ook
hier werd nog even nagedacht
over wat chef Joop van Public
ons heeft geleerd. Voorzichtig
je vingers naar binnen anders
krijg je bloedworst!
Chef …. Moest even lachen,
maar vond dat wel een hele
belangrijke tip. Hij liet nog even
zien dat hij ook zo zijn spulletjes
sneed. Maar het is wel moeilijk
hoor. De Salsa saus was best
moeilijk om te maken, er gaan
namelijk een heleboel, voor
ons “vreemde” ingrediënten in.
De nacho’s werden gesneden
en gefrituurd. Dit was super
lekker. Alle bakjes werden op
tafel gezet door de kleintjes en
alle kinderen hebben aan tafel
gezeten en lekker gesmikkeld
van hun zelfgemaakte nacho’s
met salsa-saus.Daar hebben
we het nog even over het
interieur gehad, want ieder
restaurant heeft zo zijn eigen
sfeer. Deze sfeer was zo
geraden. Mexicaans riepen
ze allemaal. Dat kon je zien
aan de kleuren, de grote hoed
op het bord buiten en aan de
hele sfeer in het restaurant. De
verschillen vielen de kinderen
ook op, zoals de kunst bij
Public aan de muur weer heel
anders is dan bij de Zoete Inval
en de Buik van Parijs, en Over
de tong, daar is de inrichting
weer super strak. Terwijl
t’Pestengasthuys weer een

hele bijzondere geschiedenis
heeft en heel erg oud is met
hoge plafonds.
Toen de kinderen uitgegeten
en uitgekletst waren was het
tijd om te gaan. De kinderen
kregen na afloop nog een fluitje,
en dat hebben wij en de rest
van de binnenstad van Zwolle
goed geweten ook. De hele
weg terug naar de club werd
er hard gefloten. En ‘s avonds
toen ik in mijn bed lag en zo
nog eens aan de dat terug zat
te denken hoorde ik het gefluit
nog steeds. La Cucaracha, we
hebben in jullie keuken heerlijk
herrie gemaakt en in de rest
van de stad trouwens ook!
Chef … had het nog over koken
op lokatie, en dat is misschien
wel een super leuk idee voor
de jongeren en hun kookclub.
Want ook de jongens van de
kamperpoort zijn tegenwoordig
aan het koken geslagen op
donderdag, dit doen ze samen
met Cristianne en Jelmer.
In ieder geval stond de
herfstvakantie
weer
bol
van activiteiten en we gaan
proberen dit in volgende
schoolvakanties
door
te
voeren.
Groetjes Strik

worden. Dolle pret! Tijdens de
activiteiten zijn de kinderen op de
foto gezet met Sint en de pieten.
Nadat alle kinderen hun cadeaus
hebben gekregen
hebben we
Sint en de pieten uitgezwaaid en
gezongen. Tot volgend jaar!!

Even een terugblik...

Herstructurering
Openbare verlichting
Een deel van de openbare verlichting in de wijk is al vernieuwd. Het is
de bedoeling dat in andere delen van de wijk ook de verlichting wordt
aangepast zodra de nieuwbouw is gerealiseerd.
De verlichting wordt voorzien van “wit” licht (was geel/oranje) en wordt
gedimd.
tot 21:00 uur wordt er 0% gedimd,
van 21:00 uur tot 23:00 uur wordt er 20% gedimd.
van 23:00 uur tot 06:00 uur wordt er 40% gedimd,
van 06:00 uur tot 07:00 uur wordt er 20% gedimd,
na 07:00 uur wordt er 0% gedimd.
Als u klachten heeft over de openbare verlichting dan kunt u dat melden
bij de gemeente. Telefoonnummer 14038.

Aanhangerparkeerplaatsen
Bij de Elbertschool zijn een
aantal parkeerplaatsen ingericht
om aanhangers te parkeren. De
parkeerplaatsen zijn uitgegeven
aan bewoners die in het verleden
ook al een parkeerplaats in de wijk
hadden. Zij moeten daarvoor net
zoveel voor betalen als bewoners
die
een
parkeervergunning
hebben.

Als een van de huidige gebruikers
geen gebruik meer wil maken
van de parkeerplaats voor de
aanhanger dan wordt die plaats
niet meer opnieuw uitgegeven.
Die plek wordt dan een gewone
parkeerplaats voor auto’s.

Feniks
Na de feestelijkheden eind
mei bij de viering van de start
bouw van het zorgcomplex
IJsselheem/AHOED is er al flink
gebouwd op het totale terrein
van de Nieuwe Feniks.

De nieuwe locatie van IJsselheem
zal de naam Theodora Vos de Wael
krijgen. In de woonvoorziening
kunnen
straks
33
cliënten
verpleegd worden, verdeeld over
vijf “woningen”. Verder zullen
ongeveer 25 medewerkers van
IJsselheem een werkplek krijgen
op de eerste etage.
AHOED is de afkorting voor
apotheek en huisartsen onder
een dak. Op de begane grond is
straks ruimte voor verschillende
zorginstellingen.
Als
alle
omstandigheden gunstig blijven
zal het complex in september 2011
worden opgeleverd.
Behalve met de bouw van
dit prachtige zorgcomplex is
inmiddels ook de bouw gestart van
de huurwoningen in het gebied.
De contouren van de nieuwbouw
worden hierdoor al zichtbaar. Voor
informatie over de huurwoningen
kunt u terecht bij woningcorporatie
SWZ.
De nieuwe Feniks is een project
van Bouwfonds, VolkerWessels en
DLH Ontwikkeling. De bouw is in
handen van Ufkes Apeldoorn en
Salverda.

Het afgelopen jaar is voor STRIK
een bewogen jaar geweest. Met
een heel klein maar gemotiveerd
bestuur, hebben we toch heel
wat neer weten te zetten. Met de
opdracht nieuwe activiteiten te
organiseren kun je wel stellen
dat de uitdaging erg groot
was. Strik kan in ieder geval
terugblikken op een succesvol
jaar.
We
hebben
natuurlijk
de
vertrouwde activiteiten gehad.
De vrouwen verwen dag was
het afgelopen jaar ook een groot
succes. We hebben de regels wat
aangescherpt en de planning iets
aangepast. Ook hebben we dit jaar
de afsprakenkaart geïntroduceerd,
we hebben een standje gehad met
leuke spullen en er waren natuurlijk
heerlijke hapjes van Johanna.
Het traditionele paasbakjes maken
was ook een erg gezellige avond
met aardig wat vrouwen.
De wekelijkse koffie bingo, altijd
druk bezocht.De woensdagmiddag
activiteiten voor de kinderen, we
proberen altijd zoveel mogelijk
gevarieerde dingen te doen.
De Avondvierdaagse…. Met zo’n
50 aanmeldingen hadden we een
grote maar bovenal een gezellige
groep. Jammer van wederom het
weer, maar ook hier lieten we
ons niet uit het veld slaan. Met
speciale dank natuurlijk aan de
sponsors en vrijwilligers die ons
goed hebben verzorgd die week.
En zo waren er nog Jeugdland, het
jaarlijkse uitje(die ging dit jaar naar
Tivoli), Burendag, en wat creatief
avonden. Sinterklaas is natuurlijk
een druk bezochte dag en bovenal
voor de kleintjes heel spannend.
Ook zijn we dit jaar met nieuwe
dingen gekomen. We zijn gestart
met de depressie maandag,
waarbij we iedereen een tulp
hebben gebracht. Dat was meteen
de eerste keer dat we het Zwolse
nieuws hebben gehaald. Natuurlijk
hadden we dit niet kunnen
realiseren zonder Jan en Cona.
De tweede keer dat we het nieuws
haalde was meteen landelijk.
Johanna zwom in de soep bij Paul
de Leeuw om de bingoplankjes
bij elkaar te spelen. Wekelijks
wordt hier dankbaar gebruik van
gemaakt.De derde keer dat we het
nieuws haalde was niet zo leuk, ons
hele jeugdhonk was leeggeroofd.
De kinderen waren aangeslagen,
want
ook
hun
persoonlijke
spulletjes waren gepikt. De vierde
keer dat we het nieuws haalde
was met ons project “Herrie in
de keuken”. Dit loopt nog steeds
en is iedere keer vol voor we het
weten. Hier stonden we niet alleen
in de krant, maar was er ook een
stukje op de stentor tv te zien! De
vijfde keer was wederom landelijk.
Nederland was op zoek naar het
Hart van Nederland. Nou stop
maar met zoeken, want wij hebben
haar al gevonden. Opgeven was
zo gedaan, we hebben even gauw

een flyer door de wijk gestuurd,
en er werd massaal op Johanna
gestemd. En ze heeft het geweten.
Een hele drukke patatdag en een
super gezellige bingo. Leontiens
Ladies Ride was ook erg gezellig
en zeker voor herhaling vatbaar.
Nu maar hopen dat het weer
volgende keer wat beter is. Er
werd dit jaar ook even stilgestaan
bij dierendag. Een knuffelbak en….
slangen! Je mocht ze zelfs aaien!
Wederom boven verwachting
gescoord!De taart voor wijkagent
Rob die speciaal voor zijn afscheid
was gemaakt door Jannie, was
helemaal top. Deze bevatte buiten
een overheerlijke topping ook
echte handboeien!De uitdaging
voor de nieuwe wijkagent ging
helaas niet door, maar daarvoor
in de plaats hebben we gauw een
Dungan ruil middag ingelast. Een
heel geregel om extra Dungans
los te peuteren van verschillende
C1000 filialen. Met dank aan de
vrijwilligers die zich daar zeer
fanatiek op hebben gestort.
Waar we erg druk mee zijn geweest
is het project Halloween. Het
verhaal moest verzonnen worden,
er moesten enge dingen worden
aangeschaft en natuurlijk zijn de
kinderen ook bezig geweest met
allerlei griezel knutsel werkjes. De
wijk een avond helemaal “spooky “
Natuurlijk hebben er die avond ook
heel wat “enge” buurtbewoners
meegedaan. Volgend jaar wordt
dit zeker herhaald en uitgebreid.
Ook hier hebben we weer de krant
gehaald.
Voor ons zelf was de Hollandse
avond ook een echte knaller.
Ook hier zitten heel wat uurtjes
in. Het valt niet mee zo’n avond
te organiseren, maar als het
aan ons ligt is dit zeker leuk om
jaarlijks te doen. Dit jaar zijn we
ook gestart met het verhuren van
Sint en twee pieten, de opbrengst
van de verhuur van Sint en Piet
komt uiteindelijk weer ten goede
aan de kinderen in deze wijk. Een
duidelijk win- win situatie voor de
kamperpoort dus.
Sinds half september is ons
bestuur uitgebreid met twee
nieuwe leden.
Daisy van de Wetering en Marjan
Haverhoek.
Daisy deed al vaak mee met het
verzinnen van nieuwe dingen en zij
vond het ook erg leuk om telkens
mee te denken, helaas ontbrak
het haar aan tijd om STRIK mee
te besturen. Ondanks dat ze het
nog steeds druk heeft en een
nieuwe baan, hebben we met wat
aanpassingen haar toch weten te
“strikken”.
Daisy gaat de taak van secretaris
op zich nemen en Marjan is
algemeen bestuurslid. Zij zal
ons ook meer bijstaan bij de
uitvoering van activiteiten zoals
het project Herrie in de Keuken
en allerlei andere projecten voor
met name de kleintjes. In oktober

heeft Patricia Mathemeier zich
aangemeld bij STRIK. Zij is nu
ook algemeen bestuurslid, en
houdt zich voornamelijk bezig met
projecten voor de jongeren.
Helaas
heeft
Miranda
van
Ramselaar
aangegeven
dat
ze per 1 januari de functie van
algemeen bestuurslid neerlegt.
Zij is uitverhuisd en is momenteel
te veel met andere zaken bezig
om zich voor ons in te kunnen
zetten. Wel wil ze natuurlijk nog
heel vaak bij ons langs komen. We
wensen haar ook veel succes in de
toekomst, en zijn blij met haar inzet
afgelopen jaar. Nu we dan met zijn
vijven zijn is mijn verwachting dat
het komende jaar de activiteiten
die er nu zijn geweest in ieder
geval uitgebreid of verfijnd gaan
worden. We hebben natuurlijk
een heleboel “try-outs”gehad.
En je kunt natuurlijk niet alle
activiteiten van het afgelopen jaar
gaan herhalen. Paul de Leeuw
ziet de bus uit de Kamperpoort
al aankomen zeg! Helaas gaat
dat niet. Nieuwe ideetjes zijn al
wel geopperd, maar we zijn altijd
op zoek naar nieuwe spontane
ideeën dus houd ons in de gaten.
Heb je zelf een voorstel? Geef het
dan gewoon aan ons door. Wij
staan open voor de gekste dingen!
Omdat STRIK aardig aan de weg
aan het timmeren is zijn we ook
op zoek naar meer vrijwilligers.
Zonder de inzet van vrijwilligers
kunnen we natuurlijk wel een
heleboel leuke dingen verzinnen,
maar komt er in de praktijk niets
van terecht. We zouden dan ook
graag meer vrijwilligers willen
aantrekken. En wees eerlijk, wat
we doen is toch leuk??
Opgeven kan altijd bij het
wijkcentrum of even een mailtje
naar strik.kamperpoort@live.nl
Je kunt natuurlijk ook onze hyvevriend worden strik-kamperpoort
of bezoek ons gewoon op www.
kamperpoort.nl . Ook als je iets
leuks hebt zoals het verhaal van
Kelvin en zijn voetbal avontuur
bij Ajax, dat zijn natuurlijk leuke
dingen die beslist in dit krantje
thuishoren.
Kortom met onze voornemens zit
het allemaal wel snor, en als we
onze zin krijgen worden wij de
leukste en gezelligste wijk van
Zwolle, waar we een persoonlijke
stempel op kunnen drukken. Dit is
ook de reden dat vanaf 1 januari
officieel Strik in een nieuw jasje is
gestoken.
Wij zijn een leuke, frisse stichting
en willen dat graag op deze manier
uitdragen. We wensen dan ook
iedereen in de Kamperpoort veel
creativiteit, geluk en gezondheid
toe voor 2011.
Groetjes,
Omaira, Jose, Daisy,
Marjan en Patricia

Programma
Wijkcentrum “Ons Eigen Huis”

Kunstatelier weer volop in actie!
In
Kunstatelier
Tante
Jee,
aan de Veemarkt 23, zijn de
KamperpoorterKunstPloeg,
kunstenaars van Kunstencentrum
Muzerie en wijkwerkers van
Travers druk in de weer met allerlei
workshops voor alle bewoners van
de Kamperpoort. Hieronder kunt u
lezen wat er allemaal gebeurt:
Volwassencursus
Op
de
dinsdagavond
in
november en december vindt
er de schildercursus plaats voor
volwassenen uit de Kamperpoort.
De cursus wordt gegeven door
Jonne en Nienke.
Jongerencursus
Onder begeleiding van Tiemen en
zijn stagiaire Merande en zeker
niet te vergeten Loeainis en Jelmer
is er 2 november begonnen met
een 8-weekse workshop voor alle
jongeren vanaf 10 jaar in Tante
Jee. Dit als voorbereiding op de
grote klus; het opknappen van
de Jongerenruimte. Elke dinsdag
wordt er hard gewerkt en wordt er
onder genot van iets lekkers en wat
te drinken.
Alle jongeren hebben een eigen
ontwerp gemaakt voor een t-shirt.
Er zijn eerst foto’s van het gezicht
gemaakt. Het leuke van deze
opdracht is dat jongeren op een
zelfgekozen manier op de foto

mogen. Ze hebben fo’s van elkaar
gemaakt en rekening gehouden
met de belichting. Vervolgens
zijn de foto’s digitaal bewerkt
voor een sjabloon. Het sjabloon
is met veel zorg uitgesneden.
Dit een zwaar en moeilijk klusje
waar je je goed op moet kunnen
concentreren. Maar het lukt met
hier en daar wat hulp prima en het
resultaat begint al goed zichtbaar
te worden. Uiteindelijk zullen de
sjabloon gebruikt worden voor het
zeefdrukken van het eigen ontwerp
op een t-shirt. Als de jongere het
wilt mag het sjabloon ook gebruikt
worden in de jongerenruimte in het
wijkcentrum “Ons Eigen Huis”.
Meidencursus 7 t/m 10 jaar
Elke woensdagavond is er in het
wijkcentrum ons eigen huis een
meisjes club voor alle meiden
van 7 t/m 10 jaar. Op dit moment
zij we in het kader van de Sociaal
Artistieke projecten bezig met
het bedrukken van T-shirts onder
begeleiding van Nienke in Tante
Jee. Soms heel moeilijk om te doen
maar de resultaten zijn erg mooi! In
november en december hebben de
meiden mee kunnen doen aan een
Abmuz workshop. Deze workshops
zijn gegeven door een enthousiaste
vakkracht. Zin om te komen. Iedere
woensdag van 18:00 – 19:30. Je
betaald per 1 januari 1 euro per

Wijkschat en wokken

keer voor de activiteit of anders
vermeld bij een grotere activiteit.
Uitvindclub 4 t/m 12 jaar
Elke donderdag is er een MaxiAxie
blok voor kinderen van 4 t/m 12
jaar. Op dit moment is er elke
donderdagmiddag de uitvindclub
in het Tante Jee kunstatelier aan
de Veemarkt. Onder begeleiding
van Machiel en Ytse zijn er al heel
wat elektrische apparaten met
verschillende gereedschappen uit
elkaar gehaald. Kinderen vinden het
heel erg interessant wat er allemaal
aan de binnenkant is te zien. Zo
zijn ze er achter gekomen dat in
geluidsboxen magneten zitten. Van
alle onderdelen hebben de kinderen
geknutseld en iets nieuws gemaakt.
Op de bijeenkomst van 2 december
zijn er echte radiootjes gebouwd
die geen stroom nodig hebben. Dat
was wel het hoogtepunt.
Heb je zelf nog leuke ideeën voor
een andere cursus in Tante Jee
, laat het ons dan weten. Je kan
dit doorgeven aan een van de
wijkwerkers van Travers: Ingrid
Schakelaar, Cristianne Schram of
Miny Westra. Of je kan een mail
sturen naar Ilse Veerbeek van
Muzerie: i.veerbeek@muzerie.nl
Nieuwe cursussen worden bekend
gemaakt via het wijkcentrum.

Spreekkamer van
de Buurtacademie
verhuisd naar het

Met de wijkschat zijn we in de
nieuwbouw van de Lijnbaan en
de Kleine Voort geweest. Daar
hebben we bijna alle bewoners
bezocht met een interview. Na
alle huisbezoeken hebben we
half september een straatfinale
gehad.

Wijkcentrum
De Grote Baan 11, de spreekkamer
van de Buurtacademie, heeft
zijn deuren vanaf 1 december
gesloten. De woning aan de Grote
Baan krijgt zijn woonfunctie
terug.

Deze vond dicht bij huis plaats n.l. in
de kantine van de wandelvereniging
in de oude Elbertschool. Onder
het genot van een kopje soep van
Johanna (‘s restaurant) zijn de
uitkomsten verteld door Jeanine
Bartelds, Miny Westra en Janine
Berends (stagiaire). Joke Braam
heeft namens Delta Wonen de
bewoners nog even toegesproken.
Aan het eind van de goed bezochte
avond is het schatkistenspel
gespeeld, de bewoners konden
kiezen voor een gezamenlijke
activiteit. Wokken kreeg de meeste
stemmen.
Met 2 bewoners Henri en Piet is
Janine, de stagiaire aan de slag
gegaan om een wokavond te
organiseren voor de straten. Deze
heeft vrijdag 12 november plaats
gevonden in Ons Eigen Huis. Het
werkgroepje had assistentie van
hun vrouwen, Thijs en “buurman”
(de Chinese buurman) ze waren
flink in de weer met de zaal klaar
maken en het eten voorbereiden.

De woning heeft vanaf september
2009
dienst
gedaan
als
spreekkamer voor de Kamperpoort.
Naast de wekelijkse overleggen
van diverse wijkwerkers, waren
er regelmatig overleggen met
bewoners in de spreekkamer.
Door de sluiting van de spreekkamer
worden vanaf heden alle activiteiten
en overleggen gehouden in het
vertrouwde Wijkcentrum Ons Eigen
Huis.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur
19.30 - 21.30 uur
Woensdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
08.30 - 11.00 uur
12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur
20.00 - 21.30
Vrijdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Johanna’s restaurant
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Country line dance (volwassenen)
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Johanna’s Rest. Soepdag
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Koffiebingo voor volwassenen
Johanna’s restaurant
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Zumba dansen
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar

Kinderen
Dinsdag
15:45 – 16:45 uur

Maxi Axie 4-7 jaar

Woensdag
13:30 - 16:00 uur
18:00 - 19:30 uur

Woensdagmiddaginstuif 4-12 jaar
Meidenclub 7-11 jaar

Donderdag
15:30 - 17:00 uur

Tienersoos 4 t/m 12 jaar

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

Jongeren
vanaf 3 januari 2011
Maandag
19.00 - 20.30 uur
Dinsdag
15.30 - 16.00 uur

Woensdag
14.30 - 16.00 uur
19.00 – 20.30 uur
Vrijdag
20.00 - 23.00 uur

Jongensclub 11+
Creatieve inloop 11+
(i.s.m. De Muzerie in Tante Jee)
óf Sporten
Inloop 11+
Meidenclub 11+
SOOS 12+
(2 keer per maand)
7, 21 januari, 4 en 18 februari

Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
Cristianne Schram 06-305.52.914
Wijkcentrum 038-4213120
Er waren 22 bewoners, heerlijk
eten, 2 woksetten, een muziekje
en een goed sfeer. Een geslaagde
afsluiting.

Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte.
(Cristianne Jongerenwerk Kamperpoort)

Halloween
in de Kamperpoort…….
kwart voor zeven waren we er dan
ook helemaal klaar voor.
Het begon heel goed, er was
een hele mooie opkomst van
wijkbewoners. Meer dan we
gehoopt hadden. Het verhaal
was ook best eng. Het werd goed
neergezet door Jilles.

Op vrijdagavond om 19.00 uur
verzamelden zich heel wat
kindertjes voor het wijkcentrum.
Nieuwsgierig geworden omdat
er natuurlijk al heel wat reclame
voor werd gemaakt. Nog nooit
was er zoiets gehouden in deze
wijk, dus het was voor ons ook
een hele vuurdoop. Om half elf
smorgens zijn we begonnen met
het omtoveren van de grote zaal

NA DE ZOMERVAKANTIE IS DE
KKP WEER HERENIGD MET
NIENKE OOSTERHEERD!
U KENT HAAR MISSCHIEN NOG
WEL UIT HET ATELIER AAN DE
MERELSTRAAT IN DE OUDE
VOGELTJESBUURT. ZE HEEFT
EEN WERELDREIS GEMAAKT
EN ZET ZICH NU WEER ENTHOUSIAST IN VOOR ONZE
WIJK.

in het wijkcentrum. Tegen half
twee waren we klaar, en al zeggen
we het zelf, het resultaat mocht
er wezen. Van gekookte eieren
hebben we koeienogen gemaakt,
die in een glas ketchup dreven.
Om maar eens een voorbeeld te
noemen. Lang konden we er niet
naar kijken, want we moesten
alweer snel verder naar de
lijnbaan. Daar moesten “even”de
twee achtertuinen van Siep en
Koos & Yvonne omgetoverd
worden in een echte horror- scene!
Gelukkig kregen we wat hulp van
Miranda Bos. Toen we daar mee
klaar waren, mochten we nog wat
enge spullen in de tuin van Gerrie
zetten en zijn we daarna gauw
naar de speeltuin in de kleine baan
gegaan. Daar hebben we de boel
gauw versierd. Toen het vijf uur
was, gauw naar huis, douchen,
eten en het heksenpak aan en weer
gauw terug voor de finishing touch.
De figuranten zouden allemaal om
18.00 uur in het wijkcentrum zijn,
dus die konden na het schminken
ons nog even mooi helpen. Om

ER WORDEN IN TANTE JEE
AAN DE VEEMARKT 23 WEER
DIVERSE CURSUSSEN GEGEVEN, WAARONDER SCHILDEREN EN TEKENEN VOOR
VOLWASSENEN OP DE DINSDAGAVOND. DE CURSUS RICHT
ZICH NAAST KLEURGEBRUIK,
DIEPTE E.D.

Af en toe hoorde je geluiden
uit de zaal van …. Aaaahh en
….ik vind het eng…. Toen het
verhaal afgelopen was, konden
de kinderen de route door de wijk
volgen naar de speeltuin. Het weer
zat ons gelukkig ook mee. Het was
droog en niet te koud. Patricia
was al tijdens het verhaal in het
wijkcentrum de route gelopen om
alle kaarsjes neer te zetten en aan
te steken. De route werd verlicht
door de ingezamelde glazen
potjes
van de afgelopen tijd.
Onze hartelijke dank hiervoor!!.
In de speeltuin stonden Johanna
en Daisy als heksen. Johanna
in kostuum en Daisy bijna als
zichzelf. Ze maakten spinnensoep
en deelde deze uit aan de kinderen
en hun ouders.
Onderweg werden de kinderen
opgeschrikt door verschillende
buurtbewoners en vrijwilligers.
Bij de achtertuinen hadden we
enge muziek en in de volière van
Siep hing een eng gedaante.
Telkens als er kinderen voor de
volière stonden, knipte Siep gauw
het licht aan. Wat zal die man
achter zijn raam toch hebben
zitten gieren van het lachen. Koos
jaagde op zijn beurt iedereen de
stuipen op het lijf door telkens met
een eng masker uit zijn schuur
tevoorschijn te komen. Savonds
laat zat hij nog te schuddebuiken

OOK OP EXPERIMENTEREN.
ZO HEBBEN WE BIJVOORBEELD EEN JACKSON POLLOCK-CURSUSAVOND GEHAD,
WAT BETEKEND HELEMAAL
LOS GAAN OP JE DOEK MET
VEEL VERF! DE RESULTATEN
ZIJN FANTASTISCH,
KIJK MAAR!

van het lachen op de bank. Wij
vonden de Halloween avond zeer
geslaagd, en dan te bedenken dat
dit voor ons een try-out was, dus
zeker voor herhaling vatbaar.
Voor volgend jaar hebben we
in ieder geval alweer een leuk
idee, we hebben de puntjes van
kritiek goed opgenomen, en gaan
zeker volgend jaar een mooie
grote route maken. We willen
dan ook een aantal wijkbewoners
gaan benaderen om volgend jaar
ons Halloween-team te komen
versterken, heb je ideeën of leuke
suggesties, dan horen wij dat

graag. Het mooiste zou natuurlijk
zijn als er een complete straat mee
zou doen!
Groetjes STRIK

IJsselhallen
Evenementenprogramma 2011
2 t/m 6 januari
14 januari

Zwolle International hengstenconcours
Back 2 the 90’s
Een spetterend event met optredens van grote
Internationale en Nationale acts zoals Culture Beat,
Vengaboys, T Spoon, Party Animals en 2 Brothers on
the 4th Floor!!!
15 januari
Winter Wonder Dance
“ IJsdancefestival” in Zwolle met onder andere
Sidney Samson, Sunnery James&Ryan Marciano,
Quintino en Billy the Klit!
19 & 20 januari
BioVak
ondernemersbeurs op het gebied van bio-producten
22 januari
Indoor Tractor Pulling
Liefhebbers van motorsporten kunnen weer genieten
van een enerverende wedstrijd die spannend blijft tot
de laatste pull
28 t/m 30 januari Indoor Motorcross
5 en 6 februari
Carp Zwolle
Grootste karperbeurs van Europa
6 februari
Terrariumbeurs
Reptielen, spinnen, insecten, knaagdieren, aquaria
etc
11 t/m 13 februari Tuinbeurs Zwolle
19 februari
Vogelmarkt
19 & 20 februari Snuffelmarkt
Gezellige vlooienmarkt met vele kramen
25 februari
De deur bijeenkomst
25 t/m 27 februari Handwerkbeurs
Alles op het gebied van borduren, breien, haken,
quilts etc
2 maart
Stoffenspektakel
Introductie van de nieuwste voorjaarsstoffen
10 t/m 12 maart Knotsgekke Kaartendagen
Hobbybeurs vol creatief papierplezier
12 maart
Snuffelmarkt
Gezellige vlooienmarkt met vele kramen
19 & 20 maart
Paranormaal Alternatief
26 maart
Concert Golden Earring
De enige echte Godfathers van de Nederlandse
Rock- ’n Roll staan garant voor een wervelend
concert

