Weekprogramma activiteiten

Zwerfboekenkastje of Minibieb

Activiteitenprogramma

Je hebt ze vast wel eens zien hangen, of wellicht maak je er al
goed gebruik van: de Minibieb of Zwerfboekenkastje. Maar wat
is dat dan, een Minibieb of Zwerfboekenkastje? Nou, dat is een
klein kastje gevuld met verschillende boeken.  

Er starten gelukkig weer activiteiten in het wijkcentrum. Men kan voor
de actuele activiteiten, menu’s en maatregelen op het scherm en/of de
deur van het wijkcentrum kijken.
Voorlopig, onder voorbehoud:

Je vindt de buitenbibliotheken vaak bij mensen in de voortuin.
Maar ook Wijkcentrum Ons Eigen Huis heeft een minibieb. Iedereen kan er een leuk boek uithalen om thuis te lezen of er
weer een gelezen boek in te zetten. Super handig, maar graag
zouden we in de Kamperpoort meer van deze minibiebs willen
hebben waar je op elk moment terecht kunt voor een boek. En
een voordeel de kinderen uit de wijk en de jeugdwerker helpen
bij het maken van een mooi en kleurrijk kastje. Lijkt je dit wat?
Dan mag je een e-mail sturen naar i.schakelaar@travers.nl.

Maandag, Dinsdag, Woensdag tussen 9.00 en 11.00 uur:
koffieochtenden
Dinsdag 11.00-12.30 uur: lunch (tosti, turkse pizza, uitsmijter)
Woensdag 16.30-18.00 uur: buurtrestaurant
Donderdag 9.30-11.00 uur: bingo
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Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd even langskomen in
het Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Mussenhage 2.

Insectenhotel geplaatst
Misschien was het je al opgevallen tijdens een wandeling of fietstochtje door
de wijk? Het insectenhotel
is geplaatst in de speeltuin
op de hoek Meeuwenlaan/
Nachtegaalstraat.  
Tijdens een drietal woensdagmiddagen hebben verschillende kinderen meegeholpen
met het zagen, schroeven,
lakken en schilderen van de
hele kast. Hij is iets wat groter
uitgevallen dan de bedoeling
vooraf was, maar hij is er niet
minder mooi op geworden.  

Wat nog toegevoegd wordt, is
een stevige en waterdichte dakbedekking en een bordje met
alle namen van de kinderen die
mee hebben geholpen bij het
bouwen. Dit insectenhotel is
medemogelijk gemaakt door het
Oranjefonds in het kader van
de burendag, die helaas door
de Corana maatregels in het water viel.  
Buurtbewoners Adrienne, Mirjam,
Margriet en Rob hebben hiervoor
het initiatief genomen. Ook zijn
er diverse fruitbomen en bessenstruiken aangeschaft en geplant
in de speeltuin.

Aangepaste vorm van Jeugdland

Peuterspeelzaal Mussenhage heeft plek

De laatste week van de zomervakantie is altijd gereserveerd voor
Jeugdland. Dit kan dit jaar niet in dezelfde vorm doorgaan vanwege
de coronamaatregelen. Op dit moment wordt er achter de schermen druk gewerkt aan een planning met verschillende activiteiten
die vallen binnen de richtlijnen van het RIVM. De activiteiten zullen
plaatsvinden gedurende de zomervakantie.  

Bij peuterspeelzaal Mussenhage (onderdeel van Doomijn) zijn nog
enkele plekken beschikbaar.
In deze peuterspeelzaal, gevestigd in wijkcentrum Ons Eigen Huis
dus middenin de Kamperpoort, kunnen kinderen in een gemoedelijke en uitdagende omgeving heerlijk spelen.
Juffen Githa en Mieke hebben allebei meer dan 20 jaar ervaring en
zorgen voor een veilige en ongedwongen sfeer waarbij plezier voorop staat.
U bent van harte welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen.
Hiervoor kan contact worden opgenomen via psz.mussenhage@
doomijn.nl of telefonisch via 06-48008927. Meer informatie is ook
te vinden op www.doomijn.nl/locaties/peuterspeelzaal-mussenhage

Mocht jezelf nog een idee hebben of iets wat je altijd al had willen
doen? Stuur dan een mail naar i.schakelaar@travers.nl of een appje naar 06-14551991 (Ingrid Schakelaar). Dan kijken wij samen
met jouw naar de mogelijkheden.

Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Onze redactieleden, Jeroen Kuiper, Marleen Kramer en Margriet
Goos zijn continu op zoek naar nieuws uit de Kamperpoort. Wil
je een activiteit, bedrijf, oproep of iets anders onder de aandacht
brengen?
Laat het ons dan weten via redactiekamperpoort@gmail.com.
Dan zorgen we dat we een plekje reserveren in de nieuwsbrief.
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Hart onder de riem – bij de Nieuwe Haven
Het is u niet ontgaan dat
het voor de bewoners van
de zorg- en verpleeghuizen
een moeilijke tijd is. Geen
contact met dierbaren, niet
even een ommetje. Maar wat
is er veel ondernomen om
de bewoners en medewerkers een hart onder de riem
te steken.
Het begon met de tulpen van
Strik uit onze eigen buurt.
Voor alle bewoners van de
Nieuwe Haven waren er tulpen op vaasjes gemaakt en
ook nog bossen tulpen voor
receptiebalie en de huiskamers. De lente kwam hiermee binnen, in deze onzekere
beginnende periode van het
Coronavirus. De supportersvereniging van PEC Zwolle

complimenteerde de medewerkers met muziek en een
spandoek met ondersteunende woorden. Harm Wolters
kwam zingen, daar bleef het
niet bij. Een heuse tournee
heeft hij georganiseerd met de
Zwolse Zorg Zangers, waarbij ze ieder weekend met een
podium-optreed-truck bij een
Zwolse zorginstelling optredens verzorgden. Een muzikale opkikker voor bewoners en
medewerkers.
Jolanda Kok van Travers zette
de ouderen in hun kracht om te
breien voor de Zwolse kerstattenties. Ook daar doen de bewoners en vrijwilligers van de
Nieuwe Haven aan mee! Veel,
heel veel, kaarten, tekeningen, brieven oud Zwolse fo-

to’s, quizzen, puzzels hebben
we ontvangen om uit te delen
aan de bewoners. Ook het
draaiorgel kwam langs tijdens
het draaiorgelmarathon, Clara
de Vries, John Hills, Harvest,
Ensemble Sallanda, het is
gewoon te veel om op te noemen wie opgetreden hebben.
Ook werd de inwendige
mens niet vergeten, rond
Pasen konden we de bewoners ruimschoots genieten
van chocolade in allerlei varianten. Gebak konden we
uitdelen, ijs en bloemen.
Wat mooi om te ervaren dat er
zo wordt meegeleefd. De eerste bezoeken konden via een
hoogwerker plaats vinden, bedrijven die dit kosteloos regelen. Klasse. Nu staan er in de

Wat

gebeurt e

r?

binnentuin twee bezoekunits,
om op een meer “nabije” manier familie hun dierbare kunnen bezoeken. Ondersteund
door vrijwilligers die hierin begeleiden en meewerken vanuit
de tuin.
Al deze geweldige initiatieven
willen we met u delen, ondanks de moeilijke, verdrietige
en pijnlijke periode zijn er door
bovenstaande initiatieven vele
lichtpuntjes, aandacht voor elkaar en ondersteuning. In welke vorm dan ook. Heel hartelijk
dank hiervoor! Blijf gezond en
zorg voor elkaar.
Hermien Mulder
De Nieuwe Haven
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Vreemde Vogels krijgt vervolg
Bouwen aan een hechte gemeenschap in de nieuwe
Vogelbuurt: dat is de inzet
van ‘Vreemde Vogels’. Het is
een project van de stichting
Kamperpoorterij dat in juni
2019 van start ging. Met een
mobiel buurthuis in de vorm
van een caravan en de barbecue van Jan Haverhoek zijn de
initiatiefnemers 14 juni vorig
jaar de buurt ingegaan met
het doel de bewoners van de
Vogelbuurt dichter bij elkaar
te brengen.

samenwerkende bewoners, die
hetzelfde doel nastreven. Een
coöperatie van, voor en door
bewoners die gezamenlijk ideeën voor de wijk gaan uitvoeren.
Om meer zeggenschap te krijgen in de eigen wijk en vanuit
solidariteit met elkaar samen
te werken aan het uitvoeren
van ideeën, wensen, behoeften
en belangen van de leden. Dit
idee voor de oprichting van een
bewonerscoöperatie kreeg tijdens ‘Vreemde Vogels’ veel support van bewoners.
Vanuit deze steun is de stichting

verder gegaan om de bewonerscoöperatie van de grond te krijgen. Inmiddels zijn er fondsen
aangevraagd om deze ‘wijkexpeditie’ en de oprichting van de
bewonerscoöperatie mogelijk te
maken. Ook zijn er samenwerkingspartners gevonden, om
samen met de Kamperpoorterij
de Elbertschool te ontwikkelen
tot een wijkvoorziening. De coronacrisis gooide helaas roet in
het eten, maar de hoop is dat er
vanaf september a.s. alsnog van
start kan worden gegaan.
Wil je nu al lid worden van

De

ontwikke

lingen

de
bewonerscoöperatie
Kamperpoorterij, dan kan je hen
een mail sturen. Het lidmaatschap is gratis, maar er wordt
wel verwacht dat je iets voor de
wijk gaat doen. Al is het maar
een paar uurtjes per jaar. Ideeën
voor de wijk zijn ook van harte
welkom. Het e-mailadres is
kamperpoorterij@gmail.com.

Buurtcoaches Marten Ekkel en
Dunja Jekel gingen hierbij met
bewoners in gesprek over hun
ideeën voor de buurt. Deze gesprekken leverden een aantal
leuke plannen op, waar bewoners vervolgens zelf mee verder
zijn gegaan. Bewoners gaven
daarnaast aan de aanpak van
‘Vreemde Vogels’ te waarderen
en best wat voor de buurt te willen doen.
Van stichting naar bewonerscoöperatie Kamperpoorterij
Aan de aanwezige bewoners
van de Vogelbuurt werd ook
voorgelegd wat zij van het
idee vinden van de oprichting
van een bewonerscoöperatie. Deze bewonerscoöperatie
Kamperpoorterij is een onderneming en een vereniging van

Crea-avond in een nieuw jasje!
Na een ontmoeting tussen Travers en Patrouschka, bewoonster van
de Kamperpoort, kwam naar voren dat het een leuk idee zou zijn om
een crea-avond te gaan organiseren voor vrouwen uit de buurt. Een
avond waar gezelligheid, ontspanning en creativiteit centraal staan.
Patrouschka is zelf erg creatief en nodigt mensen uit om haar creativiteit te delen met anderen. Hoe mooi zou het zijn als dat gedeeld
kan worden met de hele buurt! Daarom zal er in het wijkcentrum
maandelijks een avond georganiseerd worden waar onder het genot
van wat drinken en wat lekkers de creativiteit de vrije loop kan laten!
Er zullen verschillende creatieve thema’s aan bod komen waarin we
werken met schillende materialen. Zowel uit de winkel als uit de natuur... Er zal zo snel mogelijk een poster verschijnen met meer informatie. Voor vragen of interesse kan er contact op worden genomen
via de mail. L.seubers@travers.nl.
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‘Een wijk maak je als bewoners samen’
Vervolg pagina 6...

en deze samen oppakken en uitvoeren. Ook zijn we veel meer de
wijk in gegaan met o.a. ‘De Wijkschat’, een straataanpak waardoor
we veel nieuwe bewoners leerden kennen. Veel van deze bewoners
hebben zich ingezet als vrijwilliger voor hun straat of wijk. Daarnaast
hebben we leuke samenwerkingsprojecten georganiseerd, zoals met
STRIK het Mussenhagefestival en het vrijwilligersfeest. En samen
met de gemeente realiseerden wij onder andere de geveltuintjes.
Met de woningcorporatie was er onder meer samenwerking bij de
kennismakingsactiviteiten voor nieuwe wijkbewoners.
Voor het SWT heb ik met name ingezet op participatie richting vrijwilligerswerk. Ik vond het leuk om op die manier mensen op weg te
helpen. Als buurtwerker in de Kamperpoort ging ik daarnaast vaak
de wijk in om buurtbewoners te ontmoeten.
Wil je nog iets kwijt aan de bewoners van de Kamperpoort?
“Ik wens jullie veel gezondheid, liefde en prettig wonen toe in de
mooie Kamperpoort. En, dat er maar weer mooie initiatieven mogen
komen.”
In de nieuwsbrief stellen we Wat is je indruk van de
graag mensen voor die in de Kamperpoort?
Kamperpoort wonen of wer- “Het is een heel diverse wijk die
ken. Deze keer maken we ken- vol in ontwikkeling is en waar
nis met Jolanda Kok, buurt- de meeste mensen oog voor
werker van Travers Welzijn:
elkaar hebben. Er worden ook
“Ik ben 33 jaar, moeder van veel activiteiten georganiseerd.
Charlotte (9 maanden) en ge- Een voorbeeld is stichting Strik.
trouwd met Marc. Ons huishou- Zij doen mooie dingen voor de
den bestaat daarnaast ook uit wijk, zoals het organiseren van
mijn ouders, voor wie ik mantel- het sinterklaasfeest, Halloween
zorger ben. Als buurtwerker ben en de AllesClub. En recent de
ik actief in de wijken Assendorp, tulpenactie voor de bewoners
Pierik, Binnenstad, de Veerallee van de Nieuwe Haven. De Kamen natuurlijk de Kamperpoort.”
perpoort is eigenlijk een dorp in
de stad.”
Wat houdt je werk in?
“Ik ben vooral bezig met on- Wat kan nog beter in de wijk?
dersteunen en mensen in hun “Ik zou het mooi vinden als de
kracht zetten. Dit betekent dat ik nieuwe en oude bewoners van
Zwollenaren ondersteun bij het
ontwikkelen van nieuwe ideeën
of initiatieven in de wijk. Of ik
sta mensen bij die ergens tegenaan lopen, door samen uit te
zoeken welke wegen zij kunnen
bewandelen. De organisatie van
de brei-actie voor KerstZwolle is
een ander voorbeeld van mijn
werkzaamheden. Het is dus
een hele afwisselende functie,
ik ben vooral bezig met verbinden en bruggen bouwen. Dit doe
ik vanuit de overtuiging dat we
mensen niet aan de zijlijn moeten laten staan, en dat iedereen
binnen zijn/haar eigen mogelijkheden mee kan doen aan de
Zwolse samenleving.”

de Kamperpoort meer met elkaar in verbinding komen. Het
is belangrijk dat mensen open
staan voor elkaar. Door je open
te stellen naar de ander kan je
erachter komen dat iemand misschien wel heel waardevol kan
zijn voor de wijk en dat je door
samen te werken meer kan bereiken. Want een wijk maak je
als bewoners samen.
Er zijn verschillende initiatieven
waarmee we proberen te verbinden. Helaas zijn deze vanwege
de coronacrisis nog niet van start
gegaan, maar we hopen dat dit
in de nabije toekomst alsnog mogelijk is. Zo willen we een breicafé organiseren in de Nieuwe
Haven, waarbij we samen breien voor het goede doel, onder
het genot van een kopje thee of
koffie. Ook staat Kookhesie nog
op de planning: hierbij kunnen
buurtbewoners onder leiding van
een docent gezamenlijk koken
met producten die op de houdbaarheidsdatum zijn en anders
weggegooid worden. Er wordt
dus hard gewerkt aan verbinding
in de wijk.”
Hoe zie je de toekomst van de
Kamperpoort?
“In de toekomst zie ik de
Kamperpoort als een wijk met
de charme van een volksbuurt,
maar dan in een 2.0 versie.
Daarmee bedoel ik het sociale

Oud

of nieuw?
aspect van het omkijken naar
de buurman of buurvrouw. Of je
nou een nieuwe of oudere bewoner bent, je helpt elkaar als
dat nodig is. Ik hoop dat mensen
die hier in de toekomst komen
wonen dat ook zullen doen.”
Wil je tot slot nog iets kwijt?
“Ik ben heel trots op de
Kamperpoort. Hoe bewoners
in deze tijd hun betrokkenheid
tonen. Bijvoorbeeld door even
te informeren bij de buren hoe
het gaat, een boodschapje op
te halen voor een ander die nu
niet naar buiten kan, een mooie
tekening te maken voor een oudere uit de Nieuwe Haven, etcetera.
Daarnaast wil ik graag een oproep doen aan bewoners van de
Kamperpoort om zelf met ideeën en initiatieven naar ons toe te
komen, zodat we samen kunnen
bouwen aan de wijk. Dat is heel
belangrijk, zeker in de huidige
periode. Zodra de situatie het
toelaat ben ik weer te vinden
in het wijkcentrum of in de wijk,
waar mensen mij kunnen aanspreken. Ik ben nu in ieder geval
te bereiken op j.kok@travers.nl.”
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En nu dan?
Voor de initiatiefnemers is
dit geen afsluiting van jarenlang werken aan én met de
Kamperpoort. Het is voor hun
een vertrekpunt hoe de wijk in
de toekomst verder vorm kan
krijgen. Passend bij de bewoners en de gebruikers van de
Kamperpoort. Net zoals dat
tijdens de ateliers is gedaan,
zouden zij de komende jaren
graag in gesprek blijven met
de ‘Kamperpoorters’. Want
hun ervaring is dat jullie betrokken zijn, de wijk erg goed
kennen, veel energie hebben
en fijne gesprekspartners zijn
om mee te denken over de
toekomst van de wijk.
Goed om te weten
Panorama Kamperpoort is
geen definitief plan van hoe de
wijk eruit gaat zien. De resultaten van de toekomstschets
zijn aangeboden aan wethou-

der Anker van de gemeente
Zwolle als input voor de gemeentelijke ambities voor de
wijk. De gemeente geeft aan
blij te zijn met het initiatief
om na te denken over de toekomst, en ziet het panorama
als input om de gemeentelijke
ambities voor de Kamperpoort,
samen met bewoners en ondernemers, verder te gaan
realiseren. Dus wie weet: wellicht wordt een deel van deze
dromen wel werkelijkheid in de
toekomst!

Kroonkurken sparen voor Suze’s rolstoelbus

P.S. Mocht je willen reageren op de resultaten van het
Panorama Kamperpoort, dan
kan dat via: panoramakamperpoort@bpd.nl
Maar je kunt uiteraard ook gerust contact opnemen met een
van de zes initiatiefnemers.

Hanneke en Patrick sparen
kroonkurken (dopjes van bieren frisdankflesjes) om een
rolstoelbus voor hun dochter
te kunnen financieren. Suze
krijgt sondevoeding door een
maagsonde, heeft reflux door
spierslapte, kan niet praten
in ze is haar ontwikkeling net
zover als een baby van zes
maanden oud. Zo kan ze niet
kruipen, rollen of zitten. Dit
komt door een zeldzame genafwijking (AGO2). Ook heeft

Hanneke en Patrick van
Ommen woonden zestien
jaar lang in de Kamperpoort,
maar zijn onlangs verhuisd.
De reden? De gezondheid
van hun dochter Suze. De
komst van Suze was onverwacht, omdat haar vader in
behandeling was tegen kanker. Medisch was het onmogelijk, maar toch kwam Suze
daar.

Moestuinproject Kamperpoort groeit en bloeit

ze ademstops, epileptische
aanvallen en moeite om haar
temperatuur vast te houden.
Kortom: de gezondheid van
hun dochter vraagt 24/7 bewaking van Hanneke en

Patrick. Samen hopen ze hun
zes kinderen groot te mogen
brengen. Om Suze zo goed
mogelijk te kunnen verzorgen, is een bus hard nodig.
Naar verwachting is 150.000
kilo
kroonkurken
nodig.

Wil jij mee helpen met sparen
of een inzamelpunt zijn? Laat
het weten aan de redactie
(redactiekamperpoort@gmail.
com) en wij zorgen dat het bij
Hanneke en Patrick terechtkomt.

Doe

je mee?
Een extra stukje groen in de wijk
Aan de Reigerstraat in de
Vogelbuurt is sinds kort een
Tuiny Forest te vinden. Een
Tuiny Forrest is een klein
stukje Nederlandse natuur
op zes vierkantemeter. Het
initiatief van komt van Marleen en Rob, twee bewoners
van de buurt. Met de Tuiny
Forest willen ze het buurtje
een beetje mooier en groener maken.

Vanwege de coronamaatregelen was het dit voorjaar
niet mogelijk om het moestuinproject Kamperpoort zoals gebruikelijk vanuit woon
– en zorgcentrum de Nieuwe
Haven op te starten.
Desondanks zijn verschillende vrijwilligers, waaronder
initiatiefneemster Adrienne

Heemstra, de afgelopen periode aan de slag gegaan
om ervoor te zorgen dat de
moestuin er toch weer mooi
bij ligt.
De moestuinbakken bij de
speeltuin naast het wijkcentrum hebben een nieuw likje
verf gekregen en zijn gevuld
met kruiden, kool, bieten, pom-

poen, prei en wortels. Ook zijn
er aardappels en uien gepoot.
Met behulp van een subsidie
van NLDoet zijn fruitstruiken
geplant zodat er straks bramen, frambozen, en allerlei
bessen kunnen worden geplukt.
Dit betekent dus dat er binnen niet al te lange tijd weer
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groente en fruit uit eigen buurt
kunnen worden geoogst. Hulp
bij het moestuinproject is altijd
welkom. Meer informatie is te
vinden op
www.facebook.com/MoestuinKamperpoort/ of er kan contact worden opgenomen met
Adrienne via
adrienneheemstra@yahoo.nl.

“Elke keer als we richting de
stad liepen ergerde ik me aan
al het beton en steen in de
Vogelbuurt,” vertelt Rob: “in
de zomer zorgt het er voor dat
het heel warm is en op grijze
dagen kan het er heel treurig
uit zien. Ik realiseerde me alleen niet dat ik er ook wat aan
kon doen tot er een prijsvraag
voor groene ideeën werd uitgeschreven vanuit het wijk-

centrum.” Met de prijsvraag
wonnen ze 200 euro voor hun
idee. Marleen: “We wilden
graag verschillende soorten
groen in de buurt. Nu zijn het
allemaal dezelfde soort struiken en planten. Door andere
soorten groen te gebruiken
hopen we dat er meer vogels
en insecten komen.” Rob: “We
hopen ook dat op deze manier
ook andere mensen inspireren
om de wijk groener te maken”.
Om de Tuiny Forrest te realiseren kregen Marleen en Rob
hulp van de gemeente en het
Aanjaagteam KlimaatActief!.
Marleen: “Zij hebben er voor
gezorgd dat de straat er uit is
gehaald en geschikte aarde is
gestort. Daar zijn we heel blij
mee want dat scheelt ons heel
veel werk”.
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De Kamperpoort breit voor KerstZwolle
De temperaturen zijn inmiddels zomers te noemen, maar
op verschillende plekken in
Zwolle worden op dit moment
sjaals en mutsen gebreid,
waaronder in de Kamperpoort.
Vanuit de gedachte dat veel
mensen thuiszijn en graag iets
voor een ander willen doen, is
Travers een actie gestart waarbij Zwollenaren worden opgeroepen te gaan breien voor
Stichting KerstZwolle. Het is
de bedoeling dat de sjaals en
mutsen eind december meegaan in de kerstpakkettenactie
van de Stichting. Deze kerstpakketten worden uitgereikt
aan sociale minima in Zwolle.
Eén van de deelnemers aan de
brei-actie is mevrouw Schuitema,
bewoonster van de Baanbreker:
“Jolanda Kok van Travers vertelde mij over de actie, en toen heb
ik aangegeven dat ik wel een
sjaal wilde breien. Vervolgens
heeft Jolanda mij vier bollen wol
gebracht. Inmiddels ben ik bezig
aan de vierde sjaal. De wol was
laatst al op, dus toen ben ik zelf

Hoe is het nu met…
Miny Westra?
Jolanda Kok heeft het stokje overgenomen van Miny
Westra.
Naast
buurtwerker in onder andere de
Kamperpoort, was Miny ook
actief in het Sociaal wijkteam
(SWT). Dit heeft zij ongeveer
12 jaar gedaan. Voor die tijd
was zij ook al werkzaam in
de Kamperpoort als peuterleidster. In de zomer van 2019
ging Miny met pensioen. Wij
vroegen haar hoe het nu met
haar gaat:
“Het gaat goed. Natuurlijk was
het best wel even wennen in
het begin. Maar mijn afscheid
- overigens een dag om niet te
vergeten, zo leuk was het - vond
plaats in de zomerperiode en
dan is er genoeg andere afleiding. Voor de corona-periode
kwam ik ook nog wel regelma-

nog even naar de stad gegaan
om nieuwe te halen. Ik heb nu
nog zes bollen, en die ga ik in
ieder geval opbreien.”
Mevrouw Schuitema breide
vroeger al en naaide ook alles
voor haar kinderen. “Nu niet
meer. Het wordt toch lastiger als
je ouder wordt. Maar een sjaal
breien lukt nog prima. Je moet er
weer even inkomen, maar verleren doe je het niet.” Ze is en-

tig in de Kamperpoort, om even
koffie te drinken en mensen te
ontmoeten. Het is leuk om soms
weer even terug te zijn en bekenden te spreken. De bezoekjes zijn door de huidige situatie
natuurlijk lastig geworden.
De afgelopen periode heb ik
veel op mijn kleinzoon van 18
maanden gepast, terwijl mijn
zoon en schoondochter bij ons
aan het werk waren. Mijn man
werkt ook nog.
Daarnaast heb ik nog andere
activiteiten, zoals zingen in mijn
koor en sporten op de sportschool. En ik doe vrijwilligerswerk als taalcoach, dus ik heb
genoeg omhanden.”

thousiast over de brei-actie. “Er
zijn zoveel mensen die het moeilijk hebben, en op deze manier
kan je iets voor hen betekenen.
En het is fijn voor ons, want in
deze tijd heb je weinig te doen.
Normaal gesproken hebben we
allerlei clubjes en activiteiten,
maar nu niet. Ik kan het zeker
aanraden.”
Door middel van deze actie kan
iedereen op zijn of haar manier

maar we zijn er altijd goed uitgekomen. Ik heb altijd erg prettig
samengewerkt met de bewoners, de wijkvereniging STRIK,
gemeente en andere organisaties. We hebben met elkaar
samengewerkt aan veel mooie
projecten. Niet alleen in de wijk,

zoals de herstructurering, maar
ook in het buurtwerk. We zijn
hierbij gegaan van een aanbodgerichte naar vraaggerichte benadering. Tegenwoordig gaat het
met name om het ondersteunen
van bewoners bij hun initiatieven
Lees verder op pagina 7...

“In 2030 is de Kamperpoort
een dynamische en vooral ook groene stadswijk in
Zwolle die nauw verbonden
is met de binnenstad. De
karaktertrekken van de wijk
en haar inwoners, die de
Kamperpoort hebben gevormd, zijn nog steeds herkenbaar. Het toevoegen van
bijzondere
woningbouw
en nieuwe functies, die elders in de stad geen plek
vinden, versterken het eigenzinnige karakter van de
Kamperpoort. De wijk is een
toekomstbestendige leefomgeving, waar geluk, gezondheid en duurzaamheid richtinggevende waarden zijn.”
De afgelopen tijd hebben de
in de Kamperpoort werkzame
corporaties, ontwikkelaars en
bouwers samen met bewoners
en ondernemers met veel plezier gewerkt aan het Panorama
Kamperpoort. Bovenstaande
is een beknopte weergave
van hun toekomstvisie op de
Kamperpoort.
Wethouder
Anker heeft het toekomstbeeld
18 juni in ontvangst genomen
en 23 juni zijn de resultaten in
een webinar teruggekoppeld
aan jullie als bewoners. Mocht
je het webinar willen terugkijken, dan vind je de terugkijklink op de facebookpagina

Platform Kamperpoort. Hier
vind je ook de link naar het
boekje met de resultaten.
Maar ook in de nieuwsbrief
laten we jullie natuurlijk graag
zien van het toekomstbeeld
heeft opgeleverd!
De afgelopen periode is onder
begeleiding van bureau Ruimtevolk onderzoek gedaan naar
de historie van de Kamperpoort
en zijn de kenmerkende elementen van de wijk in kaart
gebracht. Daarnaast is in een
tweetal ateliers met een diverse groep bewoners en ondernemers nagedacht over verschillende scenario’s. Van de

drie mogelijke scenario’s voor
de toekomst van de Kamperpoort is gezamenlijk gekozen
voor het scenario ‘Energieke
wijk’. Elementen die hierbij
belangrijk worden gevonden,
zijn: de aandacht voor duurzaamheid, klimaat en groen,
aantrekkelijkheid voor verschillende doelgroepen, dynamische mix van wonen en werken, healthy urban living en
de inzet op de sociale binding
vanuit een herkenbaar DNA.
10 + 1 gouden regels
voor
de
Kamperpoort
Om het toekomstverhaal concreet te maken, zijn gouden
regels geformuleerd; bouw-

Hoe kijk je terug op je tijd in de
Kamperpoort?
“Ik kijk met veel plezier terug.
Het was een interessante en
mooie periode. We hebben met
het team veel werk verzet. Dit
was niet altijd even makkelijk,

stenen die de toekomstige
Kamperpoort onmiskenbaar
karakteristeren en waar iedereen zich aan ‘dient’ te houden
bij de verdere ontwikkeling
van de Kamperpoort. De 10+
1 gouden regels zijn te verdelen in drie dragers: groen
en gezond, vormgeven aan
de lappendeken (diversiteit)
en ontmoeten en verbinden.
De initiatiefnemers, bewoners en ondernemers zien de
Kamperpoort in 2030 als
een wijk die niet meer
los te denken is van de
binnenstad
van
Zwolle.
Het resultaat is een groene,
energieneutrale en klimaatbestendige wijk die aansluit
op het centrum van Zwolle.
Deze energieke wijk wordt gekenmerkt door een aantrekkelijke leefomgeving waar zowel
de oorspronkelijke bewoners
als de nieuwkomers met plezier wonen. In de ateliers is
door de bewoners en ondernemers aangegeven hoe belangrijk het ontmoeten en het
met elkaar verbinden is in de
Kamperpoort. Dit heeft geleid
tot de uiteindelijke 10 Gouden
Regels plus 1: de leefgids. Een
mooie aanvulling die goed bij
de Kamperpoort past.
Lees verder op pagina 4...
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een steentje bijdragen in deze
periode. Ook als men tot de risicogroep behoort en aan huis
gekluisterd zit. “Iedereen die
van een bolletje wol een warme
sjaal, muts of paar wanten kan
maken, kan mee doen” aldus
Jolanda Kok van Travers. Dankzij steun van de gemeente konden 400 bollen wol worden aangeschaft. Deelnemers kunnen
voor wol aankloppen bij Travers.
De bolletjes worden dan gratis
langsgebracht, zodat op deze
manier mensen met een kleine
portemonnee ook mee kunnen
doen.
De breistukjes kunnen op
een later moment worden ingeleverd bij elke locatie van
Travers Welzijn. Op dit moment
zijn de locaties nog gesloten
voor bezoekers. Houd daarom
de facebookpagina van Travers
Welzijn Zwolle Midden in de gaten https://www.facebook.com/
traversmidden/ Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Jolanda Kok via
j.kok@travers.nl of telefonisch
06-290 76 560.

Terugkoppeling resultaten Panorama Kamperpoort 2030
– een toekomstbeeld voor een energieke wijk –

3

26-6-2020 11:48:38

