
Iedere tweede vrijdag van de 
maand is het Repair Café ge-
opend van 13:00 tot 16:00 
uur in de Nieuwe Haven. De  
Nieuwe Haven bevindt zich 
aan de Burgemeester Vos de  
Waelstraat 1. Vrijwillige repara-
teurs helpen je bijvoorbeeld met 
het herstellen van kapotte kle- 
ding of het maken van jouw huis- 
houdelijke apparaten. 

Je kunt van alles laten maken bij 
het Repair Café. Lamp, fotolijstje, 
sieraden en kleding. Niks is ze te 
gek. In het Repair Café zitten vrij- 
willigers klaar, die je graag willen 
helpen. Het enige wat je moet 

 
Het was een van de meest 
verborgen pareltjes van de  
Kamperpoort: de Theodora-
kapel. Was, want met de op-
levering van het gerenoveer-
de kloostercomplex is het nu 
voor iedereen goed zichtbaar. 
Op vrijdag 14 juni was de gro-
te opening met onder meer 
wijkwethouder Ed Anker. En-
kele weken eerder namen ar-
chitecte Hanneke Rinkel van  
Sacon architecten en  
Catharina Powell van IJssel-
heem al de moeite om een 
rondleiding te geven. 
 

De Theodorakapel is al sinds 
1904 gevestigd aan de Harm 
Smeengekade. Het werd des-
tijds gesticht door de parochie 
Onze Lieve Vrouwe ten Hemel-
opneming en mogelijk gemaakt 
door een legaat van burgemees-
tersdochter Theodora Ludovica 
Vos de Wael. Toch zullen weinig 

mensen de kapel kennen, om-
dat er door de decennia heen 
tal van gebouwen voor werden 
geplaatst. Voor niemand te zien 
dus. Enkele jaren geleden werd 
Hanneke gevraagd door delta-
Wonen, om een ontwerp te ma-
ken voor renovatie van het voor-
malige bejaardenhuis aan 

1

de straatkant. “Toen bleek dat 
er twee gebouwen waren, de 
hoogbouw uit de zestiger jaren 
en het kloostercomplex met de 
kapel uit de dertiger jaren.”
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Redactie Nieuwsbrief Kamperpoort
Onze redactieleden, Jeroen Kuiper en Marleen Kramer, zijn con-
tinu 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.

Agenda

Doe 
je mee?

doen is de materialen die nodig 
zijn bij de reparatie meenemen. Dit 
zijn bijvoorbeeld een nieuwe rits, 
lamp of een nieuwe batterij. 

Laat kapotte apparaten maken 
in het Repair Café en help mee 
aan een duurzame wereld. We 
gooien steeds vaker onze kapotte 
apparaten weg, terwijl deze nog 
makkelijk te repareren zijn. Wij 
maken deze apparaten graag voor 
je. Zo verminderen we samen de 
enorme berg afval en verminderen 
we het gebruik van grondstoffen 
voor nieuwe producten.
Naast dat de levensduur van ap-
paraten wordt verlengd, is het 

Repair Café ook een plek waar 
buurtgenoten en vrijwilligers met 
elkaar in contact komen. Tijdens 
de reparatie kun je een kop thee 
of koffie bestellen in het restau-
rant van de Nieuwe Haven. Maak 
gerust een praatje met de mensen 
om je heen. 

Schroom niet om langs te komen. 
Wij zien je graag terug in het  
Repair Café.

Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met:
M: h.mulder@ijsselheem.nl of 
m.leemhuis@ijsselheem.nl
T: 038-4263700 (via receptie  

Repair Café geeft kapotte lamp een tweede leven

Beste Kamperpoort- en Veer-
allee-bewoners, 

In jullie mooie wijken [de 
Kamperpoort en de Veerallee 
worden wel vaak in 1 adem 
genoemd] kom ik, Jan Witte, 
als wijkagent werken. Ik werk 
al meer dan 40 jaar bij de poli-
tie [36 jaar in Zwolle] en best al 
wat jaren als wijkagent. 

Het werk als wijkagent bevalt 
me nog steeds heel goed. Ik ga 
geen dag met tegenzin naar mijn 
werk. Voor mij zijn het wel nieu-
we wijken als wijkagent, maar ik 
zie daar veel voordelen in. Nieu-
we bewoners, andere bewoners, 
andere opvattingen, andere ge-
woontes, deels andere organi-
satie. 

Ik ben op weg richting mijn 62e 
levensjaar. Ik heb een vrouw, 

drie dochters en [als ik dit schrijf] 
is ons zevende kleinkind gebo-
ren. Een rijk gezin dus. Ik vind 
mezelf een eerlijk mens en ik 
heb echt een hekel aan mensen 
die elkaar een oor aan willen 
naaien. Ik ben open, makkelijk 
toegankelijk en eigenlijk altijd op 
de fiets in de wijk aanwezig. Ik 
ben best wel recht voor de raap, 
maar zal geen enkel mens an-
ders behandelen omdat hij / zij 
meer poen heeft dan ik, omdat 
hij / zij in een grotere kar rijdt dan 
de mijne, een andere afkomst of, 
welke huidskleur dan ook, heeft. 
Niemand van ons heeft kunnen 
bepalen waar en in welk gezin je 
geboren bent. 
Laten we met z’n allen normaal 
blijven doen, elkaar waarderen 
en respecteren. Als we dit met 
elkaar afspreken gaan we het 
samen redden in jullie wijken. 
Soms moet je de minste durven 

zijn, het niet verder op de spits 
gaan drijven. Je schouders opha-
len, je niet blijven ergeren maar 
denken; “okay, ik accepteer het 
“. DE MINSTE DURVEN / WIL-
LEN ZIJN is echt een plezierige 
eigenschap. 
Samen maken we er nog een 
paar leuke jaren van. 
Per 1 augustus houd ik spreek-
uur in Wijkcentrum Ons Ei-
gen Huis, in de Kamperpoort  
(Mussenhage 2). Op dins-
dag van half 12 tot half 13, tij-
dens het lunchmoment van het  
Buurtrestaurant. 
Wijkagent Jan Witte 
E : jan.witte@politie.nl 
T: 0651843676 
Een SMS sturen of mailen brengt 
ons het snelst met elkaar in con-
tact. Bellen mag ook, maar ik 
geef geen 100% garantie dat je 
á la minute te woord wordt ge-
staan.

Nieuwe wijkagent stelt zich voor

Activiteiten
Jeugdactiviteiten
In de eerste week van de zomervakantie zijn 
er weer vakantie-activiteiten voor de jeugd!  
Het gaat om de week van 15 t/m 21 juli. Informatie 
volgt nog over wat er wanneer gaat gebeuren. 
De vakantie-activiteiten worden gezamenlijk door 
STRIK, Sportservice en Travers georganiseerd. 
 
 
Mussenhagefestival
Schrijf het vast in de agenda! Zet het op de kalender! 
28 september is het zover! De nationale Burendag. 
In de Kamperpoort welbekend als het 
‘Mussenhagefestival’. Benieuwd naar wat er dit jaar 
gebeurt? Houd je brievenbus in de gaten en/of volg 
‘STRIK Kamperpoort’ op Facebook.
Tot de 28e!

29 juli t/m 18 augustus is het wijkcentrum gesloten.

Nieuwe Haven)
Locatie: Nieuwe Haven, Burge-
meester Vos de Waelstraat 1

Succesvolle opening 
Theodorakapel: 
parel van de Kamper-
poort weer zichtbaar 
voor iedereen

dinsdag 2 juli 
WANNEER?

15.30 - 18.00 uur
HOELAAT?

wijkcentrum ons eigen huis
WAAR?

MINY GAAT MET
PENSIOEN!

Kom je langs voor een hapje en een drankje? Je kunt je 

aanmelden via m.suijlekom@travers.nl of je kunt iemand 

aanspreken van ons team.
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Opening Theodora kapel

Besloten werd het plan op te 
splitsen in twee projecten. De 
herbestemming van de hoog-
bouw tot appartementengebouw 
HSK20 is vorig jaar opgele-
verd. Het originele kloostercom-
plex werd als inspiratie gebruikt 
voor de nieuwe plannen voor 
het vernieuwde complex. “Er 
zijn door de jaren heen allerlei 
verschillende bouwstijlen ge-
bruikt, met ons ontwerp hebben 
we elke bouwstijl weer in hun ei-
gen kracht gezet”, legt Hanneke 
uit. “We hadden daarbij te ma-
ken met verschillende opdracht-
gevers, waardoor er met meer-
dere partijen overlegd moest 
worden. Bovendien heeft de ka-
pel cultuurhistorische waarde.”

Spitsbogen 
Hanneke neemt ons mee over 
het vernieuwde kloostercom-
plex. Wie recht voor de kapel 
staat, ziet aan de linkerkant vijf 
woningen. Aan de rechterkant 
zijn nieuwe appartementen ge-

Het is niet het allermooiste deel 
van de Kamperpoort, maar het 
complex van de Veemarkthal-
len wordt de komende weken 
wel gigantisch opgeknapt. Zo 
wordt er het nodige groen ge-
plant en zijn de muren van de  
Veemarkthallen geverfd. 

Initiatiefnemer Robert van  
Middendorp is trots, vooral ook 
omdat hij het samen met de jon-
geren in de wijk heeft gedaan. 
“Ik denk dat het belangrijk is voor 
de jongeren om een connectie te 
hebben met hun omgeving, ze 
zijn zelf ook trots op wat ze ge-
daan hebben. Het is overigens 
niet alleen een cosmetische in-
greep. Ik wilde de biodiversiteit 
vergroten en het aangezicht van 
de straat verbeteren. Dat is wel 
gelukt.” 

Interieurarchitect
Robert is afgestudeerd interieur- 
architect. De Veemarkthallen 
gebruikt hij als werkplek, samen 
met een collega. “We zitten hier 
antikraak en mogen hier nog 

een tijdje gebruik maken van de 
ruimte, reden om de boel aan te 
pakken en mogelijke verloede-
ring tegen te gaan. Er zijn hier 
veel verhalen, als deze muren 
konden praten… Ik ben trots op 
de historie van het pand.” In het 
pand vond vroeger de keuring 
van het vee plaats. De hallen 
waren bijna zeven eeuwen een 
begrip in de wijde regio. 

Eigenlijk was Robert van plan 
om het groen bij de Veemarkthal-
len zelf aan te pakken, totdat hij 
hoorde dat er vanuit de gemeen-
te een potje beschikbaar was. 

Omdat hij graag met de jonge-
ren dit project wilde oppakken, 
werd de aanvraag gehonoreerd. 
In de afgelopen weken is er het 
nodige gebeurd. “Wat leuk is, is 
dat de eigenaren van het pand 
(VolkerWessels en DLH) ook 
hebben meebetaald. Dat geld 
gaat naar het zomerkamp voor 
de kinderen, een win-win-situa-
tie. ”Tot slot wil Robert ook nog 
Jan-Willem Bekhuis en Ingrid 
Schakelaar van Travers bedan-
ken voor hun hulp. “Ze hebben 
zich enorm ingezet en meege-
dacht over de beste aanpak.” 
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Frisse aanblik Veemarkthallen
Ontwikkelingen en bouwplannen

De 
ontwikkelingen

Oud
of nieuw?

Wat gebeurt er?

IJsselheem is altijd op zoek naar vrijwilligers voor de  
Theodorakapel. Belangstellenden kunnen zich melden bij de 
receptie van de Nieuwe Haven. 
 
Twaalf jaar geleden kwam de Theodorakapel opeens in het 
nieuws. Toen werd achter een blinde muur een zogeheten pië-
ta (Italiaans voor ‘compassie’) aangetroffen. Dit is een beeld van 
een wenende Maria die de overleden Jezus vasthoudt. Met behulp 
van een kleine camera konden onderzoekers in de afgesloten nis 
gluren, waar ze het beeld vonden. Waarschijnlijk is het beeld in de 
jaren zestig verstopt. In de geroneveerde Theodorakapel heeft het 
nu een prominente plek.

bouwd. De spitsvormige bogen 
die de kapel kenmerkt, bepalen 
ook het beeld van de andere ge-
bouwen. “Dat zorgt voor de ver-
binding”, vertelt Hanneke. Om 
het kloostercomplex helemaal 
‘af’ te maken, zijn de klooster-
tuinen op de originele plekken 
teruggekeerd en is een tuin-
muur met bankjes gemaakt. “De 
tuinen zijn openbaar toeganke-
lijk, waardoor het een plek voor 
iedereen is.” 
 
Catharina Powell is sinds janu-
ari van dit jaar betrokken bij de  
Theodorakapel namens IJssel-
heem, eigenaar van de Theodo-
rakapel. Terwijl binnen nog hard 
gewerkt wordt, laten Catharina 
en Hanneke zien hoe de kapel er 
uit heeft gezien. In de jaren zestig 
was alles witgeverfd, waardoor 
de originele stenen niet meer te 
zien waren. “Erg zonde”, vinden 
Hanneke en Catharina. Niet voor 
niets werd er besloten om al het 
wit weg te krabben. Catharina: 
“Het is zo’n bijzonder project en 
plek. We willen de kapel graag 
verder exploiteren.” 

 
Vrijwilligers 
De kapel wordt op zondagen ge-
bruikt voor kerkdiensten, maar 
daar moet het niet bij blijven.  
IJsselheem ziet graag dat 
mensen er komen voor lezin-
gen, voorstellingen en rouw- 
en trouwdiensten. Achterin de 
kapel is een speciale koffieka-
mer gemaakt, waar na afloop 

Initiatieven en activiteiten

Zelf is Robert overigens druk 
met een ander bijzonder project. 
Later dit jaar wil hij het wereld-
record verbreken van de langste 
tafel zonder lijm of schroeven te 
gebruiken. Hoe hij dat denkt te 
doen? Dat houdt hij nog even 
geheim.

In de nieuwsbrief stellen we 
graag bewoners uit de wijk voor. 
Mensen die hier al decennialang 
of juist recent zijn komen wonen. 
In de eerste aflevering Pieter 
Bakker (30), Irene From (37), 
Zoë (2) en Thijn (3 maanden 
oud), sinds februari 2017 woon-
achtig in de Kamperpoort.

1. Waarom zijn jullie in de 
Kamperpoort komen wonen?
“We woonden met z’n tweeën 
in een studio in de binnenstad 
en waren op zoek naar een 
koophuis. Een van de voor-
waarden was dat we midden in 
de stad wilden blijven wonen. 
Je blijft dichtbij de binnenstad 
en haar gezelligheid en je kunt 
zo de deur uitstappen om wat 
te doen. Er zijn alleen niet veel 
eengezinswoningen, totdat we 
stuitten op de plannen voor de 
Fenixhof.”

2. Wat is jullie indruk van de 
wijk?
“Heel goed. Kamperpoort staat 
bekend als echte volksbuurt. 
Er is altijd gezelligheid en als je 
rondloopt, zit er altijd wel iemand 
bij de voordeur. Voor ons is de 
Kamperpoort echt een historisch 
stukje Zwolle. Al zien we ook 
dat er nu heel veel verandert. 
Door de renovatie van de Hof-
vlietvilla, de bouw van de bios-
coop en de ontwikkeling van het  
Katwolderplein wordt de wijk 
steeds meer onderdeel van het 
centrum. Die ontwikkelingen vin-
den we mooi.”
3. Wat maakt de wijk zo leuk?
“We hadden ook kunnen kiezen 
voor een woning in Stadshagen, 
maar dat was én verder fietsen 
én je zit alleen maar tussen de 
jonge kinderen. We wonen nu 
in een straat met jonge stellen, 
singles en gezinnen met oudere 

kinderen. Die variatie maakt het 
leuk. En wat betreft de Fenixhof 
is het mooi dat er nog kleine ver-
wijzingen zijn naar het oude fa-
briekspand, zoals het hek dat in 
de oude stijl is gebleven.”
4. Wat zou er beter kunnen?
“Het is goed dat er veel ontwik-
kelingen zijn in de wijk, maar 
het mag van ons wel iets snel-
ler gaan. De wijk mag ook wel 
groener worden. We hebben net 
meegedaan aan de geveltuin-
tjesactie. Voor het klimaat en het 
aangezicht van de wijk zou meer 
groen goed zijn.”
5. Willen jullie verder nog iets 
kwijt?
“We hebben geen grote achter-
tuin, daarom hebben we vorig 
jaar een boot gekocht. Het is 
heerlijk om tijdens warme dagen 
op het water te zijn. We verhu-
ren de boot ook. Daarvoor kun je 
kijken op www.boot-zwolle.nl.”

Wil je ook meedoen in deze ru-
briek? Mail ons dan via redac-
tiekamperpoort@gmail.com. 
Onze redactie komt graag bij je 
op de koffie of limonade. Want 
of je nu oudgediende bent of 
nieuw, jong of oud, bewoner of 
ondernemer, opa, moeder of 
kind; we zijn benieuwd naar alle 
ervaringen.

‘De Kamperpoort is een historisch stukje Zwolle’

nog gezellig nagepraat kan wor-
den. “Voor jong en oud, iedereen 
is welkom.” Catharina werkt sa-
men met vrijwilligers om ervoor 
te zorgen dat alles goed ver-
loopt. “Dat maakt het werk extra 
leuk. We hebben vorig jaar tij-
dens de Open Monumentendag 
in september al gemerkt hoe po-
sitief iedereen was over de ka-
pel in de oude staat. Dat zal ie-
dereen bij de opening ook zeker 
zijn geweest.” Ook dit jaar is de  
Theodorakapel weer te bezichti-
gen tijdens Open Monumenten-
dag op zaterdag 14 september.

Tweede ronde geveltuintjes
Op zaterdag 4 mei was het 
wederom ‘Groendag’ in de  
Kamperpoort. Een dag waarop 
maar liefst 23 huizen in de wijk 
voorzien werden van een gevel-
tuin. De gemeente leverde plan-
ten aan, die op te halen waren 
in Wijkcentrum Ons Eigen Huis. 
Dit alles onder het mom van 
de ‘Geveltuincampagne’ in de  
Kamperpoort. Dit was al weer de 
2e ronde van de campagne. 

Voor iedereen die meedeed aan 
deze ronde stond een kistje met 
beplanting klaar. In de weken 
ervoor waren stratenmakers bij 
eenieder op de lijst aan het werk 
geweest om de geveltuin – naar 
wens – uit te graven. Ondanks 
de hagelbui die op 4 mei uit de 
lucht kwam vallen, was er tus-
sendoor genoeg zon om alles 
in te planten. Haast hele straten 
waren deze dag deur aan deur 

aan het tuinieren. Gezellig aan-
gezicht! 

’s Middags werd het gevierd met 
een geveltuinfeest voor ieder-
een die aan ronde 1 en ronde 
2 van de Geveltuincampagne 
had meegedaan. Dit om al het 
extra groen in de wijk te vieren. 
Daarnaast werd een film over 
de geveltuincampagne gepre-
senteerd. Met toch zo’n 15 ge-
veltuinierders waarvan het gros 
elkaar nog niet kende werd het 
een mooi feestje waarbij namen, 
tuiniertips en woonervaringen 
over de tafel vlogen. 

Het is nog niet bekend of er 
een ronde 3 gaat komen. Wil je 
meer weten en/of op de hoogte 
gehouden worden? Mail naar jw.
bekhuis@travers.nl of loop even 
binnen bij Wijkcentrum Ons  
Eigen Huis (Mussenhage 2).
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