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Laatste keer de wijkkrant
in uw brievenbus?

In deze krant
Laatste keer de wijkkrant in

1 uw brievenbus?

Ben jij een koploper?!
Kijkt u nog maar eens goed naar
deze laatste wijkkrant van 2013.
Het kan zo maar zijn dat dit de
laatste editie is, die u ontvangt in
de brievenbus. Bij het uitbrengen
van deze wintereditie van De
Kamperpoorter is nog niet bekend
of de wijkkrant ook in 2014 zal
worden voortgezet.
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Even voorstellen: het OK
team

3 Rodetorenburg pas na voorjaar 2014 open

Dit heeft alles te maken met subsidies
en de kosten die de wijkkrant met
zich mee brengt. De redactie van
de wijkkrant De Kamperpoorter
probeert er uiteraard alles aan te
doen om de wijkkrant ook de voor de
toekomst te behouden. Wellicht kan de
ontwikkeling van het bewonersbedrijf
hieraan een bijdrage leveren (zie het
artikel hieronder).

Geslaagd vrijwilligersfeest
Jaarlijkse BHV-training

4 Buurtproat
Speelgoedwinkel Het Knuufelkontje
Bingo in Ons Eigen Huis

De te besteden subsidies worden voor
de komende jaren aanzienlijk minder.
Hierdoor moeten keuzes worden
gemaakt. Een definitieve keuze voor
de wijkkrant is nog niet gemaakt,
maar de redactie van de wijkkrant De
Kamperpoorter houdt zijn hart vast.

Sport- en spelcontainer ook
in de winter
Sinterklaas bezocht de
Kamperpoort

Daarom de onderstaande oproep:
Heeft u nog creatieve ideeën en/
of wilt u mee denken/doen om de
wijkkrant De Kamperpoorter te
behouden? Stuur een email naar
redactie@kamperpoort.nl en of
kom even langs in wijkcentrum Ons
Eigen Huis.
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Terugblik Hallopween 2013
Sint Maarten in de Kamper-

6 poort

Kunstwerk als ontmoetingsplek

Ben jij een koploper?!

Herinrichting Openbare
Ruimte

In de vorige wijkkrant hebben
we al wat verteld over de
mogelijke oprichting van een
bewonersbedrijf in de Kamperpoort.
Een bewonersbedrijf is een
organisatie van actieve bewoners,
die activiteiten, diensten en
voorzieningen in de wijk
ontwikkelen en uitvoeren.

gesprek gehad met de gemeente
(wijkwethouder Nelleke Vedelaar en
wijkmanager Susan Dousma). Zij zijn
enthousiast over het idee. Vervolgens
gaan wij het idee presenteren
aan de woningbouwcorporaties,
projectontwikkelaars en alle
andere betrokken partners bij de
Kamperpoort.

uitvoeren voor het bewonersbedrijf
• op excursie naar andere steden
waar bewoners dergelijke bedrijven al
hebben opgezet
• in gesprek met u, de bewoners in de
straat over het bewonersbedrijf
• welke ambities zou u hebben voor
het bewonersbedrijf?
• wat kunnen we nu al aanpakken?

Vanuit het bewonersbedrijf nemen
wij als bewoners het heft in eigen
handen. Wij nemen zelf het initiatief
om zaken in onze wijk aan te pakken.
Denk daarbij aan beheer openbare
ruimte, schoon houden van de wijk,
aanpakken van de Veemarkt, meer
groen in de wijk, exploitatie van
gebouwen, moestuinen of meer
voorzieningen in de wijk. Alle creatieve
en leuke ideeën voor de wijk zijn
welkom.

Kopgroep
Wij roepen creatieve, ondernemende
en betrokken bewoners op, om samen
met ons de kopgroep te vormen voor
het bewonersbedrijf in oprichting.
De kopgroep bewonersbedrijf
Kamperpoort:
• weinig vergaderen, veel doen
• creatieve plannen ontwikkelen en

Ben jij een koploper? Lijkt het je
leuk om mee te denken en te doen?
Mail dan naar de Raad van Toezicht
kamperpoorters@gmail.com of bel
naar Wijkcentrum Ons Eigen Huis
038-4213120

Inmiddels zijn wij als Raad van
Toezicht bezig met ‘een rondje
langs de velden’. Wij hebben al een

Peuterspeelzaal Mussenhage

Raad van Toezicht Kamperpoort

Kijk op achterkant van deze wijkkrant voor het
activiteitenoverzicht in deze maand. Let ook op het
informatiebord voor het wijkcentrum.

Nieuwe Vogelbuurt

7 Winterborrel
Vreugdevuur
Voor in de agenda’s...
Activiteitenoverzicht decem-

8 ber 2013

Oliebollenverkoop
Kerstbakjes maken

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl
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Belangrijke adressen
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
tel. 038 - 421 31 20

Wijkteam Travers Welzijn

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

Doomijn

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

Wijkmaatschappelijk werk de Kern

Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4569700
Vincent Lugtenberg - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (praktische vragen) woensdag van 9-16
Voor alle spreekuren: zie onze website www.stdekern.nl

Wijkagent regio IJsselland

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

Gemeente Zwolle

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

Servicelijn Wijkbeheer

Bij vragen of klachten over openbare ruimte, bel
14038

Wijkschouw

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

STRIK

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

Peuterspeelzaal Mussenhage
Het is alweer winter buiten
en de feestdagen staan
alweer voor de deur. Als
we naar buiten gaan dan
trekken we weer een warme
jas aan.

wat dat nou is en maken me
de groep leuke dingen.
In de eerste week van oktober
was er een landelijke thema
week over Opvoeding.
Bij ons kunt u folders halen
over opvoeding en waar je
dan nog wel eens tegenaan
loopt.

Zo maken we wel eens een
rondje door de wijk met de
kinderen. Zo hebben we in de
herfst naar kastanjes gezocht
en die hebben we vlakbij het
wijkcentrum gevonden!! De
kinderen hebben een plastic
tas vol bij elkaar gezocht en
op de speelzaal hebben we
ze in een mooie bak gedaan.
Natuurlijk is wandelen leuk,
maar dit doen we ook omdat
momenteel rondom de
peuterspeelzaal nog hard
gewerkt wordt.

Zo kun je denken aan
slaap- en eet problemen,
praten, spelen, tv kijken of
computeren? Allemaal leuk
om te doen, maar hoelang per
dag kan dit vragen ouders
zich wel eens af. Voor meer

Even voorstellen: OK team Kamperpoort
Wie?
Wij zijn de werkers van het
OK team in de Kamperpoort.
Namen + organisatie (vlnr):
Sabrina Kӧhler (MEE)
tel.nr: 06-30996525
Marcha Emmens (MEE)
telnr. 06-30997525
Vincent Lugtenberg (de Kern)
tel.nr: 06-10475655
Eisje Terpstra (Icare)
tel.nr: 06-134755871
Miny Westra (Travers welzijn)
tel.nr: 038-4213120

Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:

Kopij Kamperpoorter

Inleveren voor 1 maart 2014, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Wat?
Samen met de bewoners van
de Kamperpoort zet het OK
team zich in voor de buurt.
De werkers van het OK team
gaan regelmatig de wijk in, zijn
te vinden bij buurtactiviteiten
en gaan op huisbezoek. Wij
ondersteunen bewoners
die iets willen doen voor hun
buurt. Bijvoorbeeld mensen
die een boodschap halen voor
hun buurvrouw of die mee
helpen met een buurtactiviteit.
Ook u kunt uw talent inzetten.

Wij komen graag bij u
langs, maar u kunt ook
contact met ons opnemen
of u kunt langskomen bij het
inloopmoment.
De werkers van het OK
team ondersteunen ook bij
vragen op allerlei gebieden.
Denk hierbij aan gezondheid,
opvoeding, financiën,
veiligheid, werk, school of
thuissituatie.
Waar?
Het OK team komt
wekelijks bij elkaar op
woensdagochtend van 11.00
tot 12.30 uur in Wijkcentrum
Ons Eigen Huis, Mussenhage
2, tel.nr 038-4213120.
Heeft u een vraag of wilt u iets
bespreken? Kom dan even
langs op de woensdagochtend
tussen 10.00 en 11.00 uur
in het wijkcentrum. Dan is er
altijd iemand van het OK team
aanwezig.

Een uitgave van:

STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar
Belang

Angelique en Mieke
Peuterspeelleiders

Ons nieuwe thema is winter.
Een gezellige tijd voor ons
allemaal. We bekijken samen

Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle

Mede mogelijk gemaakt door:

Met vriendelijk groet,

De kinderen zijn ontzettend
blij met de nieuwe speeltuin
en hebben er al een paar
keer gespeeld. Voor de
kinderen was het een
spectaculair gezicht dat de
speeltuin werd aangelegd.
Grote vrachtwagens voor
de speelzaal stopte met een
prachtig nieuw speeltuin er op.
Dit moest een plekje krijgen in
de speeltuin. Voor de kinderen
een prachtig gezicht om te
zien.

Raad van Toezicht Kamperpoorters:

José Bos, Jeroen Kuiper en Aron Mensink
Foto’s: Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn

informatie kunt u altijd
langs komen. Ook zijn er
nog een paar plekken op
de peuterspeelzaal voor
kinderen van tweeënhalf tot
vier jaar oud. Zij kunnen twee
ochtenden per week bij ons
spelen. Met een verklaring
van de wijkverpleegkundige
is er ook een mogelijkheid tot
vier ochtenden. Voor meer
informatie kunt u altijd eens bij
ons binnenlopen.

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort







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

www.mickeyskinderopvang.nl
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Rodetorenbrug pas na voorjaar 2014 open
De oorzaak van de vervormingen
in de constructie van de
Rodentorenbrug is duidelijk:
de aanhechting van de brug
(landhoofd aan de stadzijde)
is te strak geplaatst waardoor
de constructie te star is
geworden. Hierdoor kunnen
de krachten die ontstaan
bij temperatuurverschillen
niet wegvloeien, maar
manifesteren zich in de brug met
vervormingen als resultaat.
Nu de oorzaak bekend is,
wordt een plan opgesteld
om de brug te herstellen. Bij
dit herstelplan worden ook
de architect/constructeur en
de aannemer betrokken. De
herstelwerkzaamheden starten
in het voorjaar van 2014. De
brug blijft nog gesloten voor
het verkeer en gaat pas na de
herstelwerkzaamheden open.

Eerder openstellen van de brug is
niet wenselijk omdat (1) de huidige
schade niet beïnvloed mag worden
door gebruik van de brug (2) de
stabiliteit en veiligheid van de brug
momenteel niet gegarandeerd kan
worden. De gemeente Zwolle stelt
alles in het werk om de kosten te
verhalen.
De Rodetorenbrug werd begin
2013 opgeleverd, vrij snel na
de oplevering werden echter
vervormingen geconstateerd
waarna de brug werd gesloten
voor het verkeer. De architectconstructeur heeft in opdracht
van het college een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijk
oorzaak. Dit leidde niet tot
een oplossing. Voor de zomer
verstrekte het college de opdracht
voor een second opinion op basis
van de al beschikbare gegevens.
(bron: www.weblogzwolle.nl)

Geslaagd vrijwilligersfeest

Vrijdagavond 15 november
stond het vrijwilligersfeest op
de agenda. Hiervoor waren alle
vrijwilligers uit de Kamperpoort
uitgenodigd.

door wijkvereniging STRIK en
het wijkteam van Travers Welzijn.
Onder het genot van het hapje en
drankje waren ruim vijfendertig
actieve buurtbewoners aanwezig.

In Wijkcentrum Ons Eigen Huis was
een gezellige avond georganiseerd

Al met weer een gezellige en
geslaagde avond.

Jaarlijkse BHV-training in de Kamperpoort

Maandag 18 november stond de jaarlijkse Bedrijfs Hulp Verlening training op het programma. Ruim vijftien buurtbewoners namen deel aan
deze training en hebben weer met succes hun diploma verlengd. Deze BHV certicaten worden voor verschillende doeleinden ingezet, onder
andere voor de openstelling van wijkcentrum Ons Eigen Huis.
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Buurtproat
De leukste wijk van Zwolle

Sociale (media) armoede,

In de maand december maand zijn
we echt de leukste wijk. Vroeg in
november zijn de eerste kerstversieringen al te zien.

In een wijk als de Kamperpoort zijn
we er trots dat we onze buren nog
kennen, ons kent ons. Thuiskomen
doe je al als je de wijk binnen rijdt,
in plaats van dat je thuiskomt als je
de sleutel van je voordeur omdraait.

Sommige bewoners doen ook echt
hun best om het zo gezellig mogelijk te maken.
Iedereen geniet van de sfeer en dat
moet ook. Dus laten we er allemaal
een leuke Kerst van maken.
En gezond en blij het nieuwe jaar
in gaan.
Dit zijn ingezonden bijdragen van buurtbewoners. Wilt u ook uw mening geven
over zaken die spelen in de wijk? Stuur
dan een mail naar
redactie@kamperpoorter.nl.
Uw bijdrage wordt, indien nodig,
zonder naam geplaatst. De redactie
beslist of een bijdrage in aanmerking
komt voor plaatsing.

Heerlijk door de wijk wandelen,
een praatje maken met de
buurtbewoners en samen leuke
dingen doen in het wijkcentrum.
Wat viel Buurtproat hier nou zo
aan op? Op een gezellige avond in
het wijkcentrum zaten een aantal
verdiept in hun telefoon. Was het
nou whatsapp, Facebook of was
men verdiept in Candy Crush?
Feit is dat al deze dingen totaal niet
bijdragen aan een sociaal leven.
Een echt gesprek voer je face to
face, en niet via facetime. Dus
de volgende keer als U naar uw
mobieltje grijpt, bedenk dan: hoe
gezellig ben ik dan nog?

Bingo in Ons Eigen Huis
Elke donderdagochtend is er een
koffiebingo voor volwassenen in
het wijkcentrum.
Zin in een gezellige ochtend en wilt
u een keer mee doen?

Speelgoedwinkel Het Knuffelkontje

Tijd: Vanaf 9.30 tot 11.00 uur in
wijkcentrum Ons Eigen Huis. De
kosten zijn: €3,50 en er zijn leuke
prijsjes te winnen.
Er is een speciale kerstbingo op
donderdag 12 december.

Sinds kort heeft het voormalig
pand van de Gall & Gall aan de
Pannekoekendijk een nieuwe
speelgoedwinkel. Graag stelt
Nicole Dijkstra zich even aan u
voor.
Ik verkoop speelgoed en
spelmaterialen voor kinderen
met en zonder beperking. Het
assortiment van de winkel is
groot. Zo is er veel educatief en
verantwoord speelgoed en wordt

er ook veel houten speelgoed
verkocht.
Sinds 2010 verkoop ik al online
speelgoed via de website www.
hetknuffelkontje.nl.Het is namelijk
lastig om geschikt speelgoed te
vinden. Ik ben dan ook erg blij om
een fysieke winkel te hebben.
Zelf het speelgoed beleven?
Breng dan een bezoekje aan de
Pannekoekendijk 1.

Sport- en spelcontainer
ook in de winter
Ook in de komende periode is de
sport- en spelcontainer iedere
donderdagmiddag geopend.
Vanaf 15:30 tot en met 16:30 uur is
de container wekelijks geopend op
het Elbertplein. Bij zeer slecht weer
wordt er uitgeweken naar het wijkcentrum, maar we proberen zoveel
mogelijk buiten te spelen.

Sinterklaas bezocht de
Kamperpoort
Op woensdag 4 december was
het weer een drukte van jewelste
in het wijkcentrum Ons Eigen
Huis.
Sinterklaas maakte een opvallende
entree dit jaar. Hij kwam langs met
een heuse tractor, terwijl de Pieten
met lekker snoepgoed strooide.
Natuurlijk was ook dit jaar weer
de belangrijkste vraag: Waren alle
kinderen wel lief geweest dit jaar?
Natuurlijk Sinterklaas. In de
Kamperpoort wonen alleen maar
lieve kindertjes. Toen de Sint

eindelijk op zijn mooie stoel zat,
mochten de kinderen één voor één
(of in een groepje) bij hem komen
om wat te vertellen. En dat leverde
heel wat verrassende verhalen op.
De één vertelde een verhaaltje, de
ander zong een liedje, terwijl weer
andere kinderen een dansje deden
of gewoon helemaal niks wilden
doen. Het maakte ook helemaal
niet uit.
Sint heeft zijn verjaardag weer
gezellig kunnen vieren en vele
kinderen weer blij gemaakt.
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Terugblik Halloween 2013

Bedankt STRIK

De nacht van Halloween

Jaarlijks zet wijkvereniging
STRIK zich in voor vele
verschillende initiatieven.
Eén van deze activiteiten is
Halloween.

De avond in de aanloop naar
Halloween leek zo rustig. Er
was afgesproken om in alle rust
naar Halloween toe te werken.
Vele kinderen, jongeren en hun
ouders stonden al te wachten bij
de ingang van het wijkcentrum.
Velen hadden een gespannen
blik in hun ogen; wat stond ze
allemaal te wachten? Was het
een droom of de werkelijkheid?

Al vroeg in jaar beginnen hiervoor
de voorbereidingen. In de aanloop
naar Halloween wordt er veel werk
verzet om alles goed te regelen,
maar ook ieder jaar met een ander
thema en een andere insteek. Ook
dit jaar is alle moeite niet voor niets
geweest. Met een grote opkomst
van meer dan honderd kinderen,
jongeren en hun ouders was het al
met al een groot succes!
Het ziet er allemaal zo
vanzelfsprekend uit, maar ieder
jaar worden er vele vrije uren
ingestoken om er een spektakel
van te maken. Alle vrijwilligers
die zich hiervoor hebben ingezet
verdienen dan ook een dikke pluim.
In het bijzonder wijkvereniging
STRIK, want door hun inzet is het
allemaal mogelijk.

Als je een rondje door de wijk
zou maken was je vele enge
spookfiguren tegen gekomen.
Het werd erger en erger, steeds
meer enge spookfiguren kwamen
naar buiten. Inmiddels hadden
verschillend mensen al het zweet
op hun voorhoofd. Bij sommige
mensen zag je vraag in de ogen?
Is het nog wel veilig in de wijk? Is
er nog een weg terug? Hoe moet
je hierop reageren? Vragen die
aanwezigen bezig hielden in de
nacht van Halloween.
Voor velen was dan ook het motto:
Is het echt niet veilig, bel dan zo
snel mogelijk bij een bekende

buurtbewoner aan! Zo was er al
snel iemand die op de bel van
een woning drukte. De deur ging
vanuit het niets langzaam open,
en er scheen een vreemd soort
licht vanuit de woonkamer. Snel
naar binnen! Uit het niets stond je
midden in de woonkamer, maar ook
hier verscheen een spookbeeld.
Er was paniek en er werd veel
geschreeuwd. ‘Help, help klonk
het door de wijk. Het leek alsof
de enge figuren zich in dit huis
vermenigvuldigen. Er moesten
flinke passen worden gezet om er
aan te kunnen ontkomen. Eindelijk,
dan was je gelukkig weer buiten.
Ondertussen was het buiten
mistig geworden en zag je niet
veel meer. Ja, een soort van
gangpad. Ondanks de angsten,
als een soort van magneet,
een aantrekkingskracht werd je
meegezogen. Zo kon je dingen
zien die je in je ergste dromen
nog niet zou verwachten. Een
opeenstapeling van figuren en enge
objecten vlogen voorbij. De angst
had inmiddels plaats gemaakt. Als

een roes leek het voorbij te gaan.
Maar toen gebeurde het! Alles leek
weer helderder te worden, alsof je
wakker aan het worden was. Was
dit dan echt een enge droom of
een visioen? Want ondanks dat
het bewustzijn weer bij iedereen
kwam, werd je toch nog getrakteerd
op een enge verschijning, die zelfs
nog met een zweep je achterste
zou kunnen raken. Au, het leek wel
echt. Het wijkcentrum verscheen
uit het niets weer aan de horizon.
Het zag er helder, veilig en weer
vertrouwd uit. Niet meer achterom
kijken of stiekem toch nog wel?
Want dan zag je hoe mistig het
was. Zelfs de fotograaf was deze
avond freaky. Zo werd er van
iedereen een angstig plaatje
geschoten.
Het werd later in de nacht
weer veilig, maar was je nou
daadwerkelijk bang? Zou je dit
durven te vertellen? Velen gingen
snel naar huis. De één voor schoon
ondergoed, de ander om alweer te
dromen over volgend jaar.
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Sint Maarten in de Kamperpoort

Kunstwerk als ontmoetingsplek

De lampion aan het stokje, de
lampjes aan en daar gingen we!
Een hele club kinderen trok 11
november door de Kamerpoort
heen om zo veel mogelijk snoep
te verzamelen.
De kinderen hadden hun eigen
draai gegeven aan de Sint-Maarten
liedjes. Zo begonnen ze eerst met
‘gangnam style’ en gingen ze over
op een klassiek Sint-Maarten liedje.
Erg leuk om te zien en te horen.
Nadat ze hun act hadden uitgevoerd kregen de kinderen wat
lekkers. Chips, chocolade; er was
genoeg te halen in de wijk.
Namens de zingende kinderen;
Kamperpoort bedankt en graag tot
volgend jaar!
Wendy Egbers
Op het Nachtegaalplein in
het nieuwe gedeelte van
de wijk Kamperpoort vond
woensdagmiddag 6 november
de onthulling plaats van het
kunstwerk van Annet van der
Kamp. Daarnaast was er een
feestelijke ingebruikname
van de openbare ruimte in de
Kamperpoort.
Het kunstwerk is tot stand gekomen
in nauwe samenwerking tussen de
Raad van Toezicht Kamperpoorters,
de participatiegroep openbare
ruimte, ontwikkelaars, deltaWonen,
kunstenaar Annet van der Kamp,

de commissie beeldende kunst en
de gemeente Zwolle. De openbare
ruimte is gerealiseerd in nauwe
samenwerking met de Raad van
Toezicht Kamperpoorters en de
participatiegroep openbare ruimte.
Het nieuwe Nachtegaalplein
en het kunstwerk moeten een
ontmoetingsplek in de wijk worden,
waarbij het kunstwerk verwijst
naar de geschiedenis van de
Kamperpoort. De onthulling van
het kunstwerk en de feestelijke
ingebruikname van de openbare
ruimte vond plaats in aanwezigheid
van alle betrokkenen en bewoners.
(bron: www.weblogzwolle.nl)

Herinrichting openbare ruimte Nieuwe Vogelbuurt

De afgelopen weken is er ontzettend hard gewerkt aan de herinrichting van
de openbare ruimte. Zo zijn de Meeuwenlaan en de Nachtegaalstraat in
zijn geheel opnieuw aangelegd. De komende periode zullen ook de laatste
straten van de wijk in dezelfde stijl worden aangelegd. Afhankelijk van het
winterweer zal dit stap voor stap worden afgerond medio 2014.

De afgelopen periode is er hard geklust in de nieuwe Vogelbuurt. Veel
bewoners hebben de woningen inmiddels al ingericht en wonen inmiddels
in de ‘nieuwe Vogelbuurt’.
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Winterborrel		
Voor de feestdagen willen
we nog graag even proosten
met u op het afgelopen jaar.
Daarom nodigen wij u uit
voor een gezellige winterborrel in wijkcentrum ‘Ons
Eigen Huis’. Alle bewoners
uit de Kamperpoort zijn
hierbij van harte welkom.
Woensdag 11 december
Aanvang: 19:30 uur
Locatie: Wijkcentrum Ons
Eigen Huis

Gezellig het jaar uit op Oudejaarsdag
Traditiegetrouw is er ook dit
jaar weer een vreugdevuur
in de Kamperpoort. Aan de
Meeuwenlaan op het grasveld, tussen het trapveldje en
de snelweg A28, is er op Oudejaarsdag tussen 16.00 tot
en met 18.00 uur een gezellig
samen zijn voor alle wijkbewoners.

Er zal een gezellig kampvuurtje ontstoken worden, ook is er
de mogelijkheid voor de liefhebbers om op het grasveldje
carbid te schieten. Veiligheid
is belangrijk, daarom zal er
een georganiseerd vuurtje
worden ontstoken en mag
er alleen met een bal carbid
worden geschoten.

Dinsdag 31 december 2013
Tijd: 16:00 – 18:00 uur

Locatie: Trapveldje aan de
Meeuwenlaan

Met elkaar blikken we terug op
het afgelopen jaar, maar is er
ook de ruimte om met elkaar
vooruit te kijken onder het
genot van een hapje en een
drankje.
De winterborrel wordt georganiseerd door de wijkwerkers
van Travers Welzijn, de gemeente Zwolle en wijkvereniging STRIK. Mis het niet!

Om alvast te noteren in de agenda’s...
‘Pluk je lach-dag’
Blue Monday (deprimaandag) is de naam voor de dag die bekend staat als de meest
deprimerende dag van het jaar. Dat is de maandag van de laatste volle week in januari. Dan
voelen veel mensen zich treurig, neerslachtig of weemoedig. Dit zou te maken hebben met het
feit dat goede voornemens mislukt zijn en de vakanties ver weg lijken.

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.30 uur

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

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

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
16.30 - 18.30 uur

Inloop / koffietafel
Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.30 - 11.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
11.30 - 13.00 uur

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

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

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

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

Donderdag
15.30 - 16.30 uur
Sport & spelactiviteiten Elbertplein
Dat dit niet op gaat voor de Kamperpoort, willen wij nog maar eens benadrukken. Daarom
			
(o.l.v. Ingrid en stagiares)
organiseert wijkvereniging STRIK i.s.m. Travers op maandag 20 januari ‘pluk je lach-dag’. Tussen Voor meer info: jeugdwerk Kamperpoort
15.00 en 17.00 uur hebben wij namelijk een heerlijk bakje koffie met een lekkere gevulde koek
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
voor u klaarstaan. Wij sluiten de dag af met een lach!
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)

Kindercarnaval

Vrijdag
20.00-22.00 uur		
			

Op woensdagmiddag 26
februari is er weer gezellig
kindercarnaval in het
wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Het begint om 13.30 uur en
duurt tot 15.00 uur.

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

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
Hyves: 		
Jongerenwerk Kamperpoort
Facebook:
Jongerenwerk KP
		STRIK KP

Dus trek je mooie
verkleedkleren aan en kom
gezellig met ons hossen!

Vrouwenverwendag
Kamperoort
Waar:
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Mussenhage 2 Zwolle
038-4213120
Wanneer:
Dinsdag 15 april 2014
Van:
10:00-16:00 uur
Catering wordt verzorgd door
Johanna’s restaurant.
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Activiteitenoverzicht december/januari
Datum:			 Activiteit:			Tijd:
Dinsdag 10 december		
Kerstbakjes maken (meiden)
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

18.00-19.30 uur

DInsdag 10 december		
Kerstbakjes maken (vrouwen)
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

19.30-21.30 uur

Woensdag 11 december
Patatdag			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

11.30-13.00 uur

Woensdag 11 december
Kinderbingo			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

13.30-15.00 uur

Donderdag 12 december
Sportcontainer			
				(Elbertplein)

15.30-16.30 uur

Dinsdag 17 december		
Vrouwenclub			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

19.30-21.00 uur

Woensdag 18 december
Allesclub			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

13.30-15.00 uur

Woensdag 18 december
Meidenclub			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

19.00-20.30 uur

Donderdag 19 december
Sportcontainer			
				(Elbertplein)

15.30-16.30 uur

Vrijdag 20 december		
Soos 10+			
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

20.00-22.00 uur

Vrijdag 27 december		
Kinderdisco 4 t/m 9 jaar		
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

18.00-19.00 uur

Zondag 29 december		
Oliebollenverkoop STRIK
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Afhalen in overleg

Maandag 30 december		
Oliebollenverkoop STRIK
				(Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Afhalen in overleg

Dinsdag 31 december		
Vreugdevuur			
16.00-18.00 uur
				(Trapveldje aan de Meeuwelaan)
Vrijdag 3 januari 2014		
Bowlen/ballorig			
				(Verzamelen bij ‘t Heen,
				Apeldoornseweg 1 in Hattem)

13.15-15.30 uur

Let op:
*Tot en met donderdag 12 december is Johanna’s Restaurant geopend. Vanaf maandag 16 december tot en met vrijdag 3 januari is er geen Johanna’s Restaurant.
**Tot en met vrijdag 20 december is wijkcentrum Ons Eigen Huis geopend volgens de regulieren
openingstijden. Vanaf maandag 23 december tot en met vrijdag 3 januari is wijkcentrum Ons
Eigen Huis gesloten, met uitzondering van de hierboven genoemde activiteiten.

"
Oliebollenverkoop 2013
Ook dit jaar kunt u via STRIK weer oliebollen bestellen.
De oliebollen worden gebakken op zondag 29 en maandag 30
december.
Prijs per oliebol € 0,50
Prijs per appelflap € 0,80
Graag de strook invullen, betalen bij ophalen.
Naam……………………………
Adres…………………………….
Telefoon…………………………
……. X oliebollen a 0,50
……. X appelflappen a 0,80

11 voor €5,-		
10 voor € 7,50

Bestelling voor zondag 29 december/maandag 30 december*
(* doorhalen wat niet van toepassing is)
Tijden ophalen in overleg

Kerstbakjes maken
Het is weer zover, het
einde van het jaar nadert.
De winter is begonnen
en de feestdagen
zijn in aantocht.
Ook dit jaar kunnen
volwassenen weer een
kerstbakje maken in het
wijkcentrum.
Dit vindt plaats op
dinsdag 10 december,
aanvang 19.30 uur.
Bijdrage: € 3,50 per
bakje. Wel graag zelf een
bakje mee nemen.

Travers, STRIK, de
Raad van Toezicht en
de redactie van de
Kamperpoorter wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2014!

Evenementenprogramma t/m
april 2014
14 t/m 15 december
Vehikel
De Vehikel Oldtimer markt in IJsselhallen Zwolle is
een uitgebreide beurs op het gebied van klassieke
motorfietsen, oldtimers en bromfietsen.
18 december		
21 december

The Doors Alive Hedon
MegaWatt Festival

12 januari		
Snuffelmarkt
18 januari		
Het 4e musketier event
22 en 23 januari		
Biovak 2014
25 januari 		
Salland Olie Indoor Tractor
			Pulling
26 januari		
Terraria en Aquaria
8 en 9 februari		
Carp Zwolle
De grootste jaarlijkse larperbeurs van Europa.
13 t/m 16 februari
Handwerkbeurs
Meer dan honderd stands voor de liefhebber van
breien, borduren en kantklossen.
15 en 16 februari
Paranormaalbeurs
22 februari 		
Zwolse Vogelmarkt
23 februari		
Snuffelmarkt
26 februari		
Stoffenspektakel
Het evenement op het gebied van modestoffen
7 tot en met 9 maart
Lente tuin en woon beurs
Een beurs vol inspiratie voor tuin en woning
15 maart 		
Golden Earring
23 maart 		
Status Quo		
3 april			
Semino Rossi
5 en 6 april		
Poppen en Berenbeurs
13 april			Snuffelmarkt
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

