
Het was dit jaar een andere 
Nationale Burendag dan an-
ders. Normaal gaan de woor-
den ‘Burendag’ en ‘Mussen-
hage Festival’ hand in hand 
in de Kamperpoort. Dit jaar 
moest op 26 september het 
plan echter helemaal wor-
den omgegooid. Er was al 
een alternatief Mussenhage 
Festival idee bedacht, maar 
zelfs dat leek niet haalbaar. 
De coronamaatregelen zwak-
ten nog maar niet af, voor 
Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
hadden we ook niet heel 
veel ruimte. Ook in het pand 
mogen op dit moment een 
kleine dertig personen. Daar 
past natuurlijk niet de gehele  
Kamperpoort in. 
 
Wijkstichting STRIK en Travers, 
die sinds jaar en dag samen het 
Mussenhage Festival organi-

seren, stonden voor een grote 
vraag: ‘Hoe kunnen we mensen 
tóch bij elkaar brengen, zonder 
dat we dat fysiek met een groot 
wijkfestival doen?’ Als antwoord 
kwam al snel het idee voor een 
brievenbusproject: Postbus 
8011.
 
Kijk naar de wijk
Marjan Emmens, bestuurslid bij 
STRIK, legt ons uit: “Iedereen 
in de wijk heeft een kaart gekre-
gen. Op die kaart konden men-
sen schrijven hoe zij naar de 
wijk kijken, hoe ze die beleven 
en wat ze er zo fijn aan vinden. 
Deze kaart werd door ons op de 
Burendag doorgegeven aan een 
andere buurman of buurvrouw in 
de wijk die ook een kaart had ge-
schreven. In eerste instantie nog 
zonder een naam of adres. Dus 
wie de kaart heeft geschreven, 
weet nog niemand.”
 

Voor het vervolg van het project 
wordt in oktober een bijeen-
komst gepland waarbij de deel-
nemers in contact komen met 
degene die hun kaartje heeft 
ontvangen én waar zij de kaart 
van hebben gekregen. Onder 
het genot van een kop koffie of 
thee en wat lekkers praat men 
verder met elkaar over wat zij el-
kaar hebben geschreven.
 
“Tijdens het ophalen van de 
kaart was het erg leuk om te 
merken dat allerlei verschillen-
de mensen meedoen. Van jong 
tot oud en van lang wonend in 
de wijk of nog maar pas naar 
de buurt verhuisd. Van alles. 
Zo brengen we mensen ook in 
deze tijd gelukkig alsnog dichter 
bij elkaar en zijn we één gezel-
lige buurt.”, sluit Marjan af. Wil 
je meer over dit project lezen of 
zien? Volg Strik Kamperpoort en 
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Travers Welzijn Zwolle Midden 
op Facebook en Instagram.
 
Bloembollen
Vanuit Travers en een aantal 
buurtbewoners is er daarnaast 
gezorgd voor een alternatieve 
invulling. Ze trokken de wijk in 
met duizend bloembollen om 
deze te planten in de diverse 
geveltuinen. Als alles goed gaat 
staat de Kamperpoort daardoor 
komend voorjaar in volle bloei. 
Ook werden de geveltuinen 
weer netjes op orde gemaakt, 
soms met behulp van buurtbe-
woners die spontaan ook aan 
de slag gingen met het planten 
van de bloembollen. Daarnaast 
werd de Nachtegaalstraat ver-
groend met de aanleg van twee 
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Samen met Jeroen Kuiper, Marleen Kramer en Margriet Goos 
mooie verhalen maken in de Kamperpoort? We zijn altijd op zoek 
naar versterking vanuit de wijk. Of 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. 

Burendag 2020 in de Kamperpoort: Postbus 8011!

Weekprogramma activiteiten 

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:

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 

Meer informatie of heb je een vraag? Je kunt altijd even langskomen in 
het Wijkcentrum Ons Eigen Huis aan de Mussenhage 2.

ActiviteitenprogrammaHandig weetje!
 
Misschien heeft u hem al in de brievenbus aangetroffen de afge-
lopen maanden! Sinds de zomer wordt iedere maand een acti-
viteitenoverzicht rondgebracht in de Kamperpoort. Daarop staat 
álles wat er in en om Wijkcentrum Ons Eigen Huis te doen is. 
Zien we je op één van de vele activiteiten in de wijk? 
Mocht er wat veranderen, dan is dat te zien op het informatie-
scherm aan de gevel van het wijkcentrum, via de socials van 
Travers Welzijn Team Midden (/traversmidden) en ook op die van 
Strik Kamperpoort (/strik.kamperpoort).

Straatvoetballen in de Kamperpoort
Het was een bijzonder ge-
zicht deze zomer. De man-
nen van voetbalschool AJ 
Soccerdreams kwamen 
naar de Kamperpoort. “Via  
Instagram en Facebook ge-
ven we een datum aan en 
vragen we de jeugd naar 
welke wijk in Zwolle we moe-
ten komen. Iedereen mag re-
ageren op de poll, leden en 
niet-leden. Vervolgens wor-
den de meeste stemmen ge-
teld en gaan we voetballen 

in de desbetreffende wijk”, 
vertelt Gillian Justiana.
Tijdens de avond in augustus 
werd er, zoals Justiana het om-
schrijft, lekker vrijuit gespeeld. 
“Vrijuit straatvoetballen net als 
vroeger, partijtjes vijf tegen vijf. 
Wordt er twee keer gescoord, 
dan is het wisselen. We mer-
ken dat het enorm begint te 
leven binnen Zwolle en we zijn 
in meerdere wijken geweest.”
Ook ouders in Kamperpoort 
die kwamen kijken, reageer-

Ook kinderen kunnen 
en mogen zich inzet-
ten voor de Kamperpoort.  
Wijkbeheerder Jurrien Stroom-
berg legt uit: “Het is een misver-
stand dat alleen volwassenen 
een buurtinitiatief beginnen; ook 
kinderen zetten zich in voor hun 
wijk. Soms hebben zij daar hulp 
bij nodig. Neem de kinderen in 
de Kamperpoort. Samen met 
buurtbewoner en groenexpert 
Adrienne Heemstra onderhou-
den zij de moestuin bij Woon-

zorg Nieuwe Haven. Dat was 
zo’n succes dat Adrienne jeugd-
werker Ingrid Schakelaar heeft 
gevraagd of de kinderen van de 
jeugdclub met haar moestuinbak-
ken wilden inrichten. Die staan 
nu op gemeentegrond in de 
speeltuin naast het buurtcentrum 
Ons Eigen Huis. Maar kinderen 
zijn niet te stuiten, dus maakten 
ze ook een insectenhotel. 
Ik roep alle kinderen en jongeren 
op om hun idee voor de buurt op 
de website MijnWijk te zetten. 

Dat is heel gemakkelijk, want 
het lijkt op Facebook. En als dat 
nodig is, zorgen we dat je hulp 
krijgt om je idee uit te werken. 

Maar natuurlijk is MijnWijk ook 
voor volwassenen. Neem eens 
een kijkje op www.zwolle.nl/
mijnwijk.” 

den positief. Ze waren blij dat 
er eindelijk werd gevoetbald 
in de wijk. En na die voetbal-

dag, bleven de kinderen met 
elkaar in contact om nog eens 
te voetballen.

Kinderen zijn aan zet in Kamperpoort en op MijnWijk 
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Het was een herkenbaar punt 
voor iedere Kamperpoorter 
(en Zwollenaar): de oude 
brandweerkazerne aan de 
Harm Smeengekade. Een tijd-
lang was het vooral braaklig-
gend terrein, maar nu wordt 
er gebouwd aan wat moois. 
“De lat ligt hoog. Het gaat om 
kwalitatief goede huizen voor 
de sociale woningbouw plus 
vier koopwoningen”, legt ar-
chitect Ludo Grooteman van 
Moke Architecten uit. De her-
structurering van de oude 
brandweerkazerne gebeurt in 
opdracht van DeltaWonen.

Eerst maar de cijfers. Op de plek 
van de brandweerkazerne ko-
men in totaal veertig nieuwe so-
ciale- en koopwoningen. Voor-
dat het Amsterdamse kantoor 
Moke Architecten aan de slag 
ging met het ontwerpen van de 
huizen, deed het eerst een ver-
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kennende studie. Hierbij viel het 
Ludo Grooteman op dat de oude 
identiteit van de Kamperpoort 
wat afbrokkelde. 

“De wijk is de oudste buurt van 
Zwolle buiten het centrum. Een 
arbeidersbuurt. Later kwam de 
snelweg ernaast te liggen, wer-
den er hoge bedrijfspanden ge-
bouwd en kwam er een hoge flat 
midden in de buurt. Dat kwam 
de identiteit niet ten goede.” 

Opdracht
Na die studie kreeg het bureau 
de architectenopdracht om de 
woningbouw op de plek van de 
oude brandweerkazerne vorm 
te geven. Grooteman: “Hierbij 
moest met diverse aspecten re-
kening worden gehouden. Denk 
aan de hoogte van de gebou-
wen, is er hoogteverschil no-
dig tussen de gebouwen? Hoe 
breed moeten de woningen zijn? 

Hoe komt het straat profiel eruit 
te zien?”

Moke omschrijft het op de web-
site zelf als volgt: “De gebouwen 
geven knikjes aan het straatpro-
fiel, zodat de straat een grillig 
en organisch karakter krijgt. Het 
baksteengebruik verschilt van 
pand tot pand en geeft klein-
schaligheid en variëteit aan de 
gevels. Het alzijdige baksteen-
ornament op de kop van de 
toren vormt een baken in stad. 
Aan de hofzijde van het complex 
is de parkeergelegenheid.” De 
baksteenpatronen die gebruikt 
worden, verwijzen ook naar 
de oorsprong van de buurt. De 
brandweerkazerne is overigens 
niet terug te vinden in het ont-
werp. “Nee, er waren geen ele-
menten die we hiervoor konden 
gebruiken”, legt Grooteman uit. 

‘Begaan met kwaliteit van de 

Wie 
is dit?

De
ontwikkelingen

stad’
De planning is dat de bouw, 
uitgevoerd door Nijhuis Bouw, 
eind 2021 klaar moet zijn.  
Grooteman is tevreden over het 
verloop van het proces. “Het 
duurt altijd langer dan je wilt, 
maar dat komt ook omdat je af en 
toe weleens een oorlogje moet 
uitvoeren om iets voor elkaar te 
krijgen. Wij zijn een bureau in 
de Randstad en we vinden het 
erg leuk om in provinciesteden 
als Zwolle en Amersfoort aan de 
slag te gaan. Zwolle heeft een 
gemeente met medewerkers die 
erg begaan zijn met de kwaliteit 
van de stad, hoe alles eruit komt 
te zien. Dat is mooi om mee te 
maken. Hetzelfde geldt voor Nij-
huis, dat heel betrokken is en 
een fijne partij is om mee samen 
te werken. Dat is in de Randstad 
nog weleens anders.” Het kan 
niet anders of het eindresultaat 
gaat prachtig worden.
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Aan de belangrijkste ader 
van de Kamperpoort, de 
Hoogstraat, is kapsalon 
Afee gevestigd, een vaste 
waarde in de wijk. Eefje ter  
Steege heeft de kapsalon in 
1995 overgenomen van Anky 
Nolten. 

“Ik ben opgegroeid in de  
Kamperpoort en ben hier ook 
naar school geweest”, vertelt 
Eefje. “Ik heb hier een erg fijne 
tijd gehad. Van Anky heb ik het 
kappersvak geleerd als leerling. 
De salon heette destijds ‘Anky’s 
kapsalon’. Tussendoor heb ik 
een paar jaar ergens anders 
gewerkt. Tot ik op een dag een 
kopje koffie kwam drinken en 
Billy, de man van Anky, zei dat 
ik de salon over kon nemen. Ik 
dacht dat het als grap bedoeld 
was, maar diezelfde avond is de 
overname nog geregeld.” 

Wat betekent ‘Afee’? 
“Deze naam is halsoverkop be-
dacht bij de overname. Als je 
mijn naam gedeeltelijk omdraait 
krijg je ‘fee’ en omdat dit nog in 
de tijd was waarin we het tele-
foonboek gebruikten, zetten we 
er de ‘A’ voor om op die manier 
met ons telefoonnummer boven-
aan te staan.” 

Wat kan je vertellen over de 
kapsalon? 
“Kapsalon Afee is een kapsalon 
voor iedereen: jong en oud, da-
mes en heren. We werken met 
het professionele kappersmerk 
Keune, onder andere als het 
gaat om haarkleuring, zoals 
verf, semi-color, en lifting pow-
der. Deze producten bevatten 
zijde-proteïnen die de hoofdhuid 
beschermen en het haar gezond 
en glanzend maken. We gebrui-
ken daarnaast ook de verzor-
gings – en stylingproducten van 
Keune. Anky is al enige jaren 
mijn collega, we werken voor-
namelijk met zijn tweeën in de 
salon. Klanten komen niet alleen 
uit de wijk, maar ook van buiten-
af, zelfs van buiten Zwolle.” 

In de periode dat kapsalon Afee 
bestaat heeft de Kamperpoort  
heel wat veranderingen onder-
gaan. Hoe is dit van invloed 
geweest op de kapsalon? 
“We hebben in de buurt van alles 
zien veranderen, waaronder de 
sloop van een gedeelte van de 
wijk. Ook de kapsalon ontkwam 
niet aan de slopershamer. Wij 
zijn toen voor een periode van 
drie jaar verhuisd naar het be-
gin van de Hoogstraat. Ik ben 
erg blij met de nieuwe kapsalon 
die we uiteindelijk op onze oude 
vertrouwde plek weer terugkre-
gen. Het nieuwe pand heeft veel 
ruimte en is licht, met grote ra-
men die uitkijken over de straat.” 

De komst van corona heeft 
ook gevolgen voor de kap-
persbranche. Hoe gaan jullie 
om met deze situatie? 
“Het contact met mensen is an-
ders vanwege de coronaregels. 
Dat gaat mij wel aan het hart. 
Het spontaan naar binnen lopen 
is weg. De kapsalon is nu hele-
maal coronaproof. Anky is mijn 
steun en toeverlaat, ook in deze 
moeilijke periode rond Covid-19. 
We hebben alles zo aangepakt 
dat we zo veilig mogelijk kunnen 

werken, zowel voor de klanten 
als voor onszelf.” 

Hoe is het om te ondernemen 
in de Kamperpoort? 
“Dat is volgens mij niet an-
ders dan in andere wijken. De  
Kamperpoort is van oorsprong 
een volkswijk, maar dat is in 
de loop van de tijd ook wel ver-
anderd. Wat ik fijn vind aan de 
Kamperpoort is de sociale con-
trole, het contact met mensen. 
Hier zit je echt tussen de men-
sen. Onze salon staat op een 
hoek, met mooie grote ramen. 
Dus als mensen langslopen, 
steekt men vaak even de hand 
op. 

Ik vind de Kamperpoort dan ook 
een prettige wijk om te onder-
nemen. Ik voel mij hier echt op 
mijn plek. Ik heb hier vroeger 
gewoond, en als ik nu naar de 
kapsalon ga, de sleutel omdraai 
en de zaak instap, dan voelt het 
een beetje als thuiskomen.”

“Wat ik trouwens ook bijzonder 
vind is dat ik nu volwassenen 
knip die vroeger als kind al in de 
kapsalon kwamen. We hebben 
hier al zoveel meegemaakt met 

klanten: Leuke dingen, maar 
ook verdrietige. Het is natuurlijk 
best persoonlijk werk. Dat vind ik 
ook mooi aan deze kleine salon. 
Het is persoonlijker, en daardoor 
heel vertrouwd. 

“De tijd gaat ontzettend snel, 
maar dat komt omdat ik elke dag 
geniet. Dit is een creatief vak en 
daarom vind ik het zo leuk. Het 
is mooi als je van je hobby je be-
roep kan maken.” 

Wil je tot slot nog iets kwijt? 
“Iedereen is welkom in de 
kapsalon, en ik zou in het bijzon-
der ook de nieuwe wijkbewoners 
van harte willen uitnodigen om 
een keer langs te komen.” 
Je kunt kapsalon Afee vinden 
aan Hoogstraat 115-C. Voor 
meer informatie of het maken 
van een afspraak kun je bellen 
naar 038-4223190 of mailen naar  
kapsalonafee@outlook.com. Of 
kijk op www.knippeninzwolle.nl.

Ondernemen in de Kamperpoort: Kapsalon AfeeBraakliggend terrein oude brandweerkazerne verleden tijd met start nieuwbouw 

Anky Nolten en Eefje ter  Steege

JRJphotography

nieuwe geveltuinen. Deze ac-
tiviteiten werden gerealiseerd 
met behulp van subsidie van het 
Oranjefonds, één van de initia-
tiefnemers van de nationale Bu-
rendag. 

Naast het opfleuren en vergroe-
nen van de buurt, was Burendag 
ook een mooie gelegenheid voor 
het plaatsen van een aantal kin-
derzwerfboekenkastjes. Deze 
boekenkastjes zijn prachtig be-
schilderd door onder andere 
kinderen uit de wijk en bevatten 
kinderboeken voor alle leeftij-
den. De boeken mogen gratis 
worden meegenomen, en nadat 

ze zijn gelezen, weer worden 
teruggezet in een willekeurig 
boekenkastje. De zwerfboeken-
kastjes staan verspreid door 
heel Nederland, onder andere 
bij scholen, gemeenten, bedrij-
ven, maar ook bij particulieren. 
Kinderzwerfboeken zijn een 
initiatief van Nationaal Fonds  
Kinderhulp. Het idee erachter 
is dat kinderen op deze manier 
worden gestimuleerd om in hun 
vrije tijd boeken te lezen. In de 
Kamperpoort zijn de kinder-
zwerfboekenkastjes onder an-
dere te vinden bij het wijkcen-
trum, in de binnentuin van de 
Baanbreker, in de Hoogstraat 

(ter hoogte van de Fenixhof), 
en in de Touwslagerij, de  
Nachtegaalstraat en de Irishof. 
In de toekomst zullen er ook 
leuke activiteiten georganiseerd 
worden rondom deze boeken-
kastjes. Hierover zal te zijner 
tijd via diverse kanalen worden 
bericht. 

Ondanks het feit dat de dag er 
dus anders uitzag dan andere 
jaren, bleek dat de betrokken-
heid en het enthousiasme er 
niet minder om waren, en dat 
deze alternatieve Burendag veel 
moois heeft opgeleverd voor de 
wijk.

Vervolg pagina 1...
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De Kamperpoort is een zo-
genaamde ‘versteende wijk’. 
Dit betekent dat een groot 
deel van de wijk is bedekt 
met verhard oppervlak zoals 
stenen, asfalt, en andere be-
bouwing. 

Verstening heeft een groot 
aantal gevolgen. Zo houden 
steen en asfalt de warmte lang 
vast, wat ervoor zorgt dat de 
temperatuur in de relatief wind-
luwe stad gemakkelijk hoog op 
kan lopen. Tegelijkertijd zor-
gen de verharde oppervlakken 
ervoor dat water slecht weg 
kan lopen, waardoor er een 
grotere kans is op waterover-
last bij regenval. 

De bouwontwikkelingen in de 
Kamperpoort hebben ervoor 
gezorgd dat de verstening in 
de wijk is toegenomen. De 
afgelopen jaren hebben een 
aantal wijkbewoners verschil-
lende initiatieven opgezet om 
de wijk te vergroenen, zoals 
de aanleg van geveltuintjes en 
het beplanten van boomspie-
gels. 

Op initiatief van Adriaan  
Mosterman van het aanjaag-

Kamperpoort wordt een ‘Groene Poort’
team KlimaatActief! hebben de 
wijkbewoners nu de krachten 
gebundeld. Adriaan heeft in-
middels in diverse Zwolse wij-
ken de opzet van soortgelijke 
bewonersinitiatieven voor ver-
groening begeleid. 

Afgelopen donderdagavond 17 
september vond de eerste bij-
eenkomst van ‘Groene Poort’ 
plaats in het wijkcentrum. Tij-
dens deze avond werd door de 
aanwezigen al gelijk een lijst 
met actiepunten geformuleerd, 
waaronder het onderhoud van 

groenstroken in de Vogelbuurt. 
Het is de bedoeling dat het 
initiatief regelmatig bij elkaar 
komt om ideeën en ontwikke-
lingen uit te wisselen en plan-
nen te maken voor vergroe-
ning van de wijk. 

De Kamperpoort wordt dus, 
als het aan deze wijkbewo-
ners ligt, een ‘Groene Poort’. 
De deelnemers aan het ini-
tiatief willen graag zoveel 
mogelijk bewoners van de 
Kamperpoort enthousiast ma-
ken voor een groenere wijk.  

Wijkbewoners die geïnteres-
seerd zijn en een bijdrage wil-
len leveren door mee te den-
ken en/of mee te werken zijn 
van harte uitgenodigd om mee 
te doen. Voor meer informatie 
kunt u een mail sturen naar 
groenepoortzwolle@gmail.
com.

Doe 
je mee?

In de Kamperpoort gaan 
binnenkort dé enige echte 
buurt-schatkisten rond. Deze 
schatkist gaat langs allerlei 
straten in de Kamperpoort,  
van deur tot deur. Komt de 
schatkist via de buren bij jou 
aan de deur? Dan is het de 
bedoeling dat je een kaart in-
vult. Wat wil je graag zien in 
de straat of buurt? Waarbij 
zouden we je wel een keer 
mogen vragen om te hel-
pen? En welke leuke idee-
en heb je voor de wijk? Alle 
ideeën zijn welkom.

Vervolgens geef je de schatkist 
weer door aan de volgende bu-
ren. Om de buren te verassen, 
kun je er eventueel iets lekkers, 

leuks of bruikbaars in stoppen. 
Met de schatkisten brengen 
we in kaart welke ideeën er 
zijn in de straat, of er thema’s 
zijn waarbij je eventueel wilt 
helpen en met welke goede 
ideeën mensen rondlopen. Dit 
zorgt ervoor dat dat wat er in 
de buurt gebeurt ook vóór en 
dóór de buurt gebeurt. Hierbij 
kun jij een steentje bijdragen. 
 
Om dit initiatief goed te laten 
verlopen zijn wij nog opzoek 
naar schatkist kapiteinen. Een 
schatkist kapitein brengt de 
schatkist in het begin van de 
straat, houdt in de gaten waar 
de kist zich bevindt en haalt 
hem op als hij bij het laatste 
huis is geweest. 

Eén van de eerste schatkist 
kapiteinen is Anthonie van Do-
deweerd. Anthonie: “Met de 
schatkist kunnen we de buurt 
dichter bij elkaar brengen. 
Iets gezamenlijk met de straat 
doen en elkaar helpen. Samen 
voor een betere, veilige buurt 
gaan.” Of zoals hij het vervol-
gens mooi samenvat: “Een be-
tere buurt begint bij jezelf.” 

Dankzij Anthonie hebben 
alle schatkisten ook een 
mooi design gekregen. Ben 
je enthousiast geworden om 
‘schatkist kapitein’ te wor-
den in jouw straat? App of 
mail dan Jan-Willem Bekhuis,  
via 06-14185314 of  
jw.bekhuis@travers.nl.

Schatkist kapiteinen gezocht! 

Doomijn peuterspeelzaal 
Mussenhage bevindt zich 
in het hart van de Kamper-
poort, in wijkcentrum Ons 
Eigen Huis. Pedagogisch 
medewerkers Mieke van Oe-
veren en Githa op den Dries 
ontvangen hier dagelijks, 
soms samen met een vaste 
invalkracht, een gezellige 
groep peuters. We maken 
kennis met Mieke.

 “Mijn naam is Mieke van Oeve-
ren, getrouwd en moeder van 
twee zonen. Ik woon in Zwolle 
en werk al heel wat jaren voor 
Doomijn Kinderopvang. Eerst 
in de kinderopvang en nu in 
de peuteropvang, inmiddels 
alweer tien jaar in peuterspeel-
zaal Mussenhage.”

“De peuterspeelzaal zit al zo’n 
20 tot 25 jaar in het wijkcen-
trum. Inmiddels komen hier 
kinderen van wie de ouders 
als kind ook op deze peuter-
speelzaal hebben gezeten. De 
kinderen die naar deze speel-
zaal gaan, zijn voornamelijk 
afkomstig uit de Kamperpoort. 
Maar er zijn ook ouders die 
naar een andere wijk zijn ver-
huisd en dan toch hun kind 
naar deze peuterspeelzaal 
sturen, omdat ze een band 
hebben met de Kamperpoort. 
De peuterspeelzaal is drie jaar 
geleden helemaal opgeknapt. 
Op dit moment zijn we ook, sa-
men met de peuters, bezig om 
de buitenruimte verder aan te 
kleden, onder andere met een 
tuintje.”

Wat is een peuterspeelzaal? 
“Kinderdagverblijven en peu-
terspeelzalen vallen onder de 
noemer kinderopvang. Kinder-
dagverblijven zijn de hele dag 
open, Dit is met name handig 
voor ouders die allebei wer-
ken. De kinderen zitten dan 
in een groep van 0 tot 4 jaar, 
waardoor het bij een kinder-
dagverblijf naast ontwikkelen 
ook draait om het zorgen. Een 
peuterspeelzaal is voor de 
leeftijdsgroep van 2 tot 4 jaar. 

Als peuterspeelzaal zijn wij 
open van 8.30 tot 12.30 uur en 
richten wij ons onder meer op 
de ontwikkeling van de taal bij 
peuters en de doorstroom naar 
school. De peuterspeelzaal is 
dus een voorbereiding op het 
schoolse leven, maar dan wel 
op een speelse manier. We 
geven geen lessen, maar puur 
spelbegeleiding, zodat kinde-
ren optimaal kunnen ontdek-
ken door middel van spelen.” 

Wat is de filosofie van peu-
terspeelzaal Mussenhage?
“Onze uitgangspunten zijn 
‘stap in de kinderwereld’ en 
‘blijf je verwonderen’. Dit houdt 
in dat ik als pedagogisch me-
dewerker in de wereld van het 
kind stap en met een open 
houding kijk naar de omge-
ving. Dit betekent dat we kijken 
naar wat er in het moment ge-
beurt en ons daarover verwon-
deren. Het kan bijvoorbeeld 
zijn dat we buiten mieren zien 
lopen en daar dan vervolgens 
met de kinderen aandacht aan 
besteden.”

“Kinderen zijn kwetsbaar, maar 
tegelijkertijd ook heel krachtig. 
En die kracht willen we helpen 
ontwikkelen. Een kind heeft 
ruimte nodig om zichzelf te 
ontdekken en die ruimte willen 
wij hem of haar geven. Daar-
naast vinden wij het belangrijk 
om, naast het contact met de 
kinderen, ook te kijken naar 
het contact met ouders. Wij 
hebben elkaar nodig; de ou-
ders, de pedagogisch mede-
werkers en het kind. We doen 
het samen. Ouders zijn onver-
vangbaar, die staan altijd op 
nummer één bij kinderen, dat 
is voor ons een belangrijk uit-
gangspunt.”

“Verder wil ik benadrukken dat 
het er hier om gaat dat we fijn 
met zijn allen kunnen spelen. 
Daarbij mag een kind ook lek-
ker vies worden, bijvoorbeeld 
als hij of zij lekker in de zand-
bak gaat liggen rollen. Dat 
maken we dan gewoon weer 

schoon. Ik heb liever dat de 
peuters er lekker een rommel 
van maken en we dat met z’n 
allen weer opruimen. Dat vind 
ik heel belangrijk om te noe-
men.”

“Peuterspeelzaal Mussenhage 
is een ‘piramide speelzaal’. 
‘Piramide’ is een methode voor 
Vroege en Voorschoolse Edu-
catie (VVE), die bestaat uit tien 
thema’s die wij in de groep be-
handelen. De piramide metho-
de wordt vaak ook aangebo-
den op basisscholen. Peuters 
hebben soms broertjes of zus-
jes die op school met hetzelf-
de thema werken, ze kunnen 
thuis informatie met elkaar uit 
wisselen.”

“Bij de peuterspeelzaal is op 
dit moment plaats voor ne-
gen kinderen per dagdeel. We 
hebben nu acht kinderen, dus 
er is nog ruimte voor aanmel-
dingen. Onze groep bestaat uit 
kinderen waarvan Nederlands 
de eerste taal is, maar ook kin-
deren waarbij dat niet het ge-
val is. Dus dan is het fijn dat 
de groep klein is, waardoor we 
tijd hebben om de kinderen te 
begeleiden.”

Hoe ziet een dag op de peu-
terspeelzaal eruit?
“Na binnenkomst kunnen de 
kinderen een uur vrij spelen. 

Daarbij pikken wij steeds één 
of twee kinderen er tussen uit 
om een één-op-één activiteit te 
gaan doen, zoals een klein ge-
sprekje over het thema aan de 
hand van een knutselwerkje. 
Zo zijn we op dit moment be-
zig met het thema ‘mensen’ en 
hebben bijvoorbeeld zelfpor-
tretten gemaakt en afdrukken 
van de voeten en handen. Dit 
zijn hele gestuurde activiteiten, 
die we af en toe doen omdat 
kinderen dit later op school ook 
krijgen. Maar we hebben ook 
vaak genoeg niet-gestuurde 
activiteiten, want dat is ook erg 
goed voor de kinderen.”

“Na het uur vrij spelen gaan 
we in de kring zitten, eten en 
liedjes zingen die bij het thema 
horen. Daarna is het tijd om 
naar buiten te gaan. De kin-
deren mogen dan kiezen of er 
gespeeld wordt in de zandbak 
naast de peuterspeelzaal, of op 
de afgesloten speelplaats aan 
de overkant van de straat. Bui-
ten gaan we vaak ook verder 
met het thema, bijvoorbeeld 
door middel van een rollenspel 
of tekenen met stoepkrijt. Het 
is dus meer dan gewoon bui-
ten spelen. We doen sowieso 
veel aan beweging. Naast bui-
ten spelen zetten we, als het 
bijvoorbeeld regent, ook wel 

Peuterspeelzaal Mussenhage: samen verwonderen en ontdekken

Lees verder op pagina 6...

De vergadering van Groene Poort vond, geheel coronaproof, online plaats.
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Wie 
zijn dit?

Lotte

Hallo, ik ben Lotte Hekkert. Ik 
ben derdejaars student aan het 
Windesheim Zwolle, waar ik de 
opleiding Social Work volg. Voor 
mijn jaarstage loop ik stage bij 
Travers (stadsdeel Midden) in 
het jeugdwerk en het opbouw-
werk. De reden dat ik mijn der-
dejaars stage ben gaan lopen 
in het welzijnswerk is omdat het 
heel divers en uitdagend is.

Daarnaast heb je veel contact 
met mensen uit de buurt en kom 
je met veel verschillende instan-
ties in aanraking. Iets waar ik 
een uitdaging in zie. Ik ben 20 
jaar en woon in Wijhe. In mijn 
vrije tijd houd ik mij bezig met 
hockey en gitaarspelen. Daar-
naast vind ik het leuk om gere-
geld met vrienden af te spreken.

Mocht je mij tegenkomen in de 
wijk, dan mag je mij altijd aan-
spreken voor een praatje. Wie 
weet tot ziens!

Lina 

Ik ben Lina Heilhof. Ik zit in 
mijn examenjaar van de oplei-
ding Maatschappelijke zorg op 
Landstede in Zwolle. Voor dit 
schooljaar kom ik bij Travers 
stadsdeel-midden stagelopen. 
Bij onze topper Ingrid als jeugd-
werker.

Ik ben 20 jaar en woon in Zwolle 
city, ik ben een geboren en ge-
togen blauwvinger. In mijn vrije 
tijd vind ik het leuk om met mijn 
vriendinnen af te spreken en 
drankjes te doen. Verder werk ik 
ernaast bij en rij ik in het busje 
van de PostNL om pakketjes te 
bezorgen. Ik zal er op de woens-
dagavond, donderdag en vrij-
dag(avond) zijn. Ik heb er zin in 
en wie weet tot snel!

Even voorstellen… De nieuwe stagiaires van Travers
Kris

Ik ben Kris Brouwer. Ik zit in mijn 
tweede jaar van de opleiding 
Sociaal Werk, deze opleiding 
volg ik op het Deltion College in 
Zwolle. 

Ik mag dit schooljaar op de 
woensdagavond, donderdag en 
de vrijdag stagelopen bij Travers 
als jeugdwerker, samen met 
Lina en Ingrid. Dit is een nieuwe 
uitdaging waar ik veel zin in heb! 

Ik woon samen met mijn ouders 
en broertje in Heino. Wanneer ik 
even niks heb probeer ik sportief 
te zijn, maar hier heb ik niet altijd 
zin in. Ik houd van gezelligheid, 
feestjes en lekker eten! 

Ik hoop jullie snel eens te spre-
ken in de wijk, tot snel!

Thedor

Mijn naam is Thedor van den 
Elsen. Ik ben 22 jaar en ben ge-
boren en getogen in het mooie 
Harderwijk. Harderwijk is mijn 
stad, maar ik ben zelf tweede-
jaars student Social Work aan 
Hogeschool Windesheim in 
Zwolle.

Ik heb voor Social Work geko-
zen, omdat ik een erg spontane 
en energievolle jongen ben en 
mij graag in wil zetten voor men-
sen die een extra steuntje in de 
rug kunnen gebruiken. Mijn sta-
gedagen zijn op de woensdag 
en donderdag, dus mocht je vra-
gen hebben stel ze gerust. Ook 
ben ik altijd in voor een gezellig 
praatje. Dus wees niet bang me 
om me aan te spreken.

Ik heb erg veel zin om te begin-
nen met mijn stage en hoop jullie 
te zien in de wijk Kamperpoort!
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Misschien is het jou de 
afgelopen week al opge-
vallen. Het schitterende 
graffitikunstwerk aan de 
Hoogstraat. Als je niet beter 
zou weten, zou je denken 
dat je te maken heeft met 
een Rembrandt of een Frans 
Hals. Niets is minder waar. 

Dit kunstwerk is ontworpen en 
gemaakt door jongeren uit de 
Kamperpoort. Er wordt regel-
matig gebouwd in de wijk en 
dat levert mooie nieuwe hui-
zen op, maar de bouwputten 
verfraaien het straatbeeld niet 
echt. En dat dachten jongeren 
uit de Kamperpoort ook. Sa-
men met Gilbert Helder van 
Graffiti4you hebben zij ken-
nisgemaakt met de kunstvorm 
Graffiti. In no-time leerden 
de jongens en meisjes uit de 
Kamperpoort de fijne kneep-
jes van het vak en toverde de 
grauwe bouwschutting om in 
dit prachtige kunstwerk. “Het is 
mooi om te zien dat jongeren 
uit de wijk een positieve bijdra-
ge leveren aan de leefbaar-
heid van de wijk, en het was 
ook nog eens leerzaam, twee 
vliegen in één klap”, vertelt 

jongerenwerker Job Bareman 
van Travers. 

Ook Maarten en Mirjam van 
Dijk, die tegenover het kunst-
werk wonen, zijn erg te spre-
ken over het project. “Zoals 
bijna iedereen in de Kamper-
poort leven we tussen bouw-
activiteiten. De kale schutting 
gaf ons het gevoel dat de 
Berlijnse muur in ere werd her-
steld en gaf ons een opgeslo-
ten gevoel. Gelijk dachten we 
ook: ‘we gaan bij het wijkcen-
trum vragen of de jongeren uit 
de buurt er niet iets moois op 
kunnen maken!’ Daar kwam 
het echter niet van.”

Tot onze blijdschap verscheen 
er ineens een groepje mensen 
in de Hoogstraat, kinderen/
jongeren en een graffitikun-
stenaar. De schutting was 
al blauw geverfd en in grote 
lijnen was er tekst en waren 
er tekeningen opgezet. Toen 
werd ons duidelijk dat dit een 
project was waar de jongeren 
al langer mee bezig waren. 

De tekst ‘King of the Kamper-
poort’ is een ode aan de wijk. 

De afbeeldingen, zoals die van 
de Sassenpoort zijn een mooie 
verwijzing naar Zwolle. Op het 
woord ‘Poort’ staat een kroon. 
Die is wat ons betreft voor de 
makers: compliment en dank 
jullie wel! Wij kijken weer met 

plezier naar buiten!”

De komende periode is het 
kunstwerk nog te zien aan de 
Hoogstraat. Dus ben je in de 
buurt, neem dan even een kijk-
je. Het is de moeite waard.

Hollandse grootmeesters in de Hoogstraat

eens een gymnastiekparcours 
binnen op.“

“Na het buiten spelen gaan we 
weer naar binnen voor eten en 
drinken en een korte activiteit 
zoals kleien of een vertelkof-
fer, waarna het meestal alweer 
tijd is om naar huis te gaan. De 
ochtend vliegt meestal voorbij.”

Op welke manier is de peu-
terspeelzaal betrokken bij de 
wijk?
“We vinden het belangrijk om 
contact te hebben met de wijk 
en om als buren bij mensen 
langs te gaan. Normaalgespro-
ken organiseren we een aantal 

activiteiten waarbij we de wijk 
intrekken. Helaas kunnen deze 
nu niet doorgaan vanwege de 
corona.  Zo gaan we wel eens 
met de kinderen naar de Deen 
supermarkt, om een bood-
schap te halen. Of we gaan de 
wijk in als we bezig zijn met het 
thema ‘huis’, om bijvoorbeeld 
bij iemand thuis te gaan kijken. 
We brachten voorheen ook 
wel eens een bezoek aan De 
Nieuwe Haven en het Zorghuis 
Theodora Vos de Wael. De ene 
week verzonnen zij een activi-
teit en de andere week deden 
wij dat. De bewoners zijn ook 
wel eens bij ons op bezoek 
geweest, en dat had een heel 
positief effect op iedereen.”

Tot slot, wil je verder nog iets 
kwijt? 
“Ik heb het heel erg naar mijn 
zin op deze plek en kan me niet 
voorstellen dat ik hier alweer 
tien jaar werk. De tijd is omge-
vlogen. Het fijn hebben met je 
collega en genieten van wat je 
met de kinderen hebt is goud 
waard. Maar ook het contact 
met de andere mensen die in 
het wijkcentrum werken is pret-
tig. Iedereen wil elkaar altijd 
wel even helpen. Dat de peu-
terspeelzaal in het wijkcentrum 
zit heeft wat dat betreft ook echt 
meerwaarde.”

Mochten ouders geïnteres-
seerd zijn, hoe kunnen zij 

dan contact opnemen?
“Ouders mogen altijd bij ons 
langskomen voor een rondlei-
ding. Die rondleiding is vanwe-
ge de corona na sluitingstijd, 
dus om 12.30 uur. Op de web-
site kunnen zij zich hiervoor 
aanmelden. Dit is geheel vrij-
blijvend, want het gaat er echt 
om dat ouders kijken naar wat 
het best bij hen en hun kind 
past.”

Doomijn peuterspeelzaal  
Mussenhage is gevestigd in 
wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’ 
aan de Mussenhage 2. Meer 
informatie is te vinden op www.
doomijn.nl/locaties/peuter-
speelzaal-mussenhage.

Men neme: twee mensen 
(mag ook een onsje meer 
zijn) die elkaar niet kennen 
en die wel een gezamenlijk-
heid hebben. Breng de men-
sen samen, belangrijk is dat 
er een klik is. Geniet van de 
ontmoeting en de herinnerin-
gen van later die u nu maakt. 

Leef smakelijk ;-)

Het blijk dat mensen het ge-
lukkigst zijn als ze zich waar-
devol en geliefd voelen. Men-
sen worden gelukkig als ze 
iets voor een ander kunnen 
doen. Iets kleins doen, kan 
voor de ander een groot ge-
baar zijn. Dat is de afgelopen 
tijd wel duidelijk geworden. 
Is er dan meer nodig? 

Als het om er voor elkaar zijn 
gaat, kan er altijd meer.  Mis-
schien denkt u wel eens: Ik 
zou wel eens een hondenlief-
hebber willen bezoeken met 
mijn hond. Of bent u sportief 
en tijdens een rondje Zwolle 
fietsen plopt de gedachte op: 

Recept voor het creëren van geluk
ik zou iemand die zelf niet 
meer goed kan fietsen de er-
varing van lekker buiten even 
trappen gunnen, zou dat met 
een duofiets kunnen?  Alleen: 
waar vind ik die persoon die 
snakt naar een keertje weer 
lekker op de fiets?

Vervolg pagina 5...

Op loopafstand van onze wijk 
staat het verzorgingshuis de 
Nieuwe Haven, daar wonen 
ouderen die graag iets samen 
met een ander zouden willen 
doen. Dat kan van alles zijn: 
een muziekoptreden verzor-
gen, gewoon een bakje koffie-
drinken of samen naar voetbal 
kijken. 
Het blijkt dat mensen het ge-
lukkigst worden van iets voor 
een ander doen. Iets kleins 
wat je geeft, iets groots voor 
terug krijgen. Voor deze we-
derzijdse geluksmomentjes 
kunt u contact opnemen met 
Hermien Mulder. Zij is mede-
werker van de Nieuwe Haven 
te bereiken via tel. 06- 21 
16 19 57 of via de e-mail:  
h.mulder@ijsselheem.nl.
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