
  In deze krant
Katwolderplein nadert 
opleving

Laatste wijkkrant de Kamper-
poort?

Even voorstellen...

SamenZwolle

Klopt dit wel?

Jeugdagent Leonie Bok-
seveld stelt zich voor

Sociaal wijkteam Midden

AED-trainingen

Nieuwe opbouwwerker 
Kamperpoort

Heropening Theodora Vos de 
Wael

Agenda feestmaand senioren

Buurtproat

Er wordt weer gebouwd de 
konende twee jaar

Vuuwerkpreventie

Sinterklaas

Halloween

Overzicht activiteiten in de 
Kamperpoort

Nieuwjaarsgala

Uitnodiging Winterfeest

Wilt u op de hoogte 
blijven van het 
actuele nieuws? 

Kijk dan regelmatig op 
onze website:
www.kamperpoorter.nl

Let op! Het wijkcentrum 
Ons Eigen Huis is tus-
sen 21 december en 
6 januari gesloten. 

Wijkkrant Kamperpoort
Jaargang 22
Uitgave: december 2016

1

4

3

2

5

6

7

8

Na een lange periode van wachten 
en bouwen is het einde dan einde-
lijk in zicht. Op 1 maart 2017 zal de 
gemeente Zwolle de parkeergarage 
op het Katwolderplein officieel 
openen. Dit wordt een prachtige 
parkeergarage met iets meer dan 
zevenhonderd parkeerplaatsen. 

Wijkbewoners vragen zich echter af 
wat dit voor gevolgen zou hebben met 
de doorstroming van de Katerdijk en 
rest van de wijk. “Wordt het daar geen 
verkeersinfarct als alles zo dichtbij 
elkaar komt?” Dat is één van de veel 
genoemde zorgen. De parkeergarage 
gaat pas in maart open, maar de ope-
ning van de bioscoop echter al vol-
gende week, de komende weken zal 
het dus ook spannend worden waar 
iedereen zijn of haar auto gaat par-
keren. Want zo is het parkeertarief in 
de wijk een stuk goedkoper dan in de 
parkeergarage, van zowel het Katwol-
derplein als het Maagjesbolwerk.

Opening Pathé bioscoop
Volgende week donderdag 15 decem-
ber zal bioscoop Pathé officieel haar 
deuren openen. Bezoekers van de bio-
scoop, kunnen tot de opening van de 
parkeergarage van het Katwolderplein 
in maart, parkeren op het parkeerter-
rein van de Wehkamp terecht. Na de 

opening van de Katwolderpleingarage 
gaat de gemeente de parkeerdruk in 
de Kamperpoort monitoren en in over-
leg met de wijk om de effecten van de 
nieuwe parkeergarage door te nemen. 
Maar hoe zit het met de parkeerpro-
blemen tijdens de afronding van de 
bouw? Hier maken wijkbewoners zicht 
tijdens de komende feestdagen wel 
een beetje zorgen om.  

De gemeente geeft aan dat het uit-
gangspunt is dat de wijkbewoners zo 
min mogelijk last moeten hebben van 
de opening van de Katwolderpleinga-
rage en van de tijdelijke situatie dat 
de bioscoop open is en de garage 
nog niet. Naast het monitoren en de 
overleggen vertegenwoordigers van 
de wijk, zal er een paar maanden 
na de opening een enquête worden 
gehouden in de Kamperpoort met de 
vraag “Hoe het bevalt?”. Mocht het 
nodig zijn, dan kan het parkeerregiem 
worden aangepast. Bewoners dagen 
elkaar nu al uit. ‘Laten we allemaal 
mee doen deze enquête’. Dit in het 
belang voor de wijk. Misschien zullen 
er dan aanpassingen noodzakelijk zijn 
wat betreft het parkeren in de wijk. 
Als blijkt dat een ander parkeerregime 
beter is, kunnen de tijden van betaald 
parkeren in de wijk gelijk worden ge-
maakt aan die van de parkeergarage. 

De eindtijd wordt dan 23.00 uur. Net 
als in de binnenstad kan de maxi-
male parkeerduur daarbij ook worden 
teruggebracht van 1 uur in plaats van 
2 uur. Dit besluit is afhankelijk van de 
uitslag van de enquete. Als blijkt dat 
aanpassing nodig is dan kan dat niet 
eerder dan rond de zomer van 2017. 
De bestuurlijke besluitvorming en de 
aanpassing van de parkeerautoma-
ten neemt ongeveer vijf maanden in 
beslag. 

Deen supermarkt
De Deen supermarkt is de supermarkt 
welke zich ook gaat vestigen op het 
Katwolderplein. Deen gaat open op 
het moment dat ook de parkeergarage 
officieel wordt geopend, dit zal dus 
medio maart 2017 zijn. Deen super-
markten willen hun klanten een goede 
parkeer gelegenheid bieden. De Deen 
zal tevens optreden als verhuurder 
van twee horecaruimtes een soort kof-
ferruimte waar je de hele dag terecht 
kunt. De andere ruimte zal gebruikt 
worden voor een restaurant. De ver-
dere invulling hiervan is op dit moment 
nog niet bekend.

Heeft u nog vragen aan de gemeente 
Zwolle? Dit kan via wijkmanager (Wim 
van Hattum, email: WC.van.Hattum@
Zwolle.nl of tel: 14038). 

Katwolderplein 
nadert oplevering

De afgelopen twee jaar heeft de 
toekomst van de wijkkrant continu 
onder druk gestaan. Met ondersteu-
ning van verschillende partners, 
zoals de gemeente Zwolle, Travers 
Welzijn, IJsselheem en de IJsselhal-
len kon de wijkkrant toch steeds 
met succes huis aan huis in de wijk 
worden verspreidt. 

Dit zijn dan ook onze trotse ambassa-

deurs van de wijkkrant, de redactie wil 
de partners hier dan ook enorm voor 
bedanken!

Formeel valt de wijkkrant onder de 
verantwoordelijkheid van het be-
wonersbedrijf. Helaas heeft op dit 
moment de wijkkrant onvoldoende 
prioriteit, omdat er vele andere vraag-
stukken en onderwerpen zijn die op 
dit moment belangrijker zijn voor het 

bewonersbedrijf. De redactie van de 
wijkkrant Kamperpoorter vroeg zich 
daarom af: is hiermee een eind geko-
men aan de wijkkrant? Of brengen we 
tochnog een editie uit? 

Met dank aan de partners van de wijk-
krant is het toch gelukt om op eigen 
houtje deze wintereditie uit te brengen.

Lees verder op pagina 5.

Laatste wijkkrant de Kamperpoorter?



Belangrijke adressen

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2
Telefoonnummer: 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 
Telefoonnummer: 038 - 422 39 61
Githa op den Dries - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 uur 

Sociaal wijkteam Midden
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Mussenhage 2 
Telefoonnummer: 14 038 
Aanwezig op maandag, donderdag en vrijdag van 
09.00 - 17.00 uur. 
Website: www.swtzwolle.nl

Politie IJsselland
Bureau Noord 
Willaertstraat 2, tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
Martijn Sips - wijkagent Kamperpoort
Sander van der Noort - wijkagent Kamperpoort

Gemeente Zwolle 
Uw wijk, onze wijk
Is er in de Kamperpoort iets kapot, versleten of 
gevaarlijk? Heeft uw opmerkingen voor verbeteringen 
in de openbare ruimte? Heeft u vragen over de wijk? 
Wilt u de wijkbeheerder of de wijkmanager spreken? 

Contact
Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via 
telefoonnummer 14 038. De gemeente is op werkda-
gen telefonisch bereikbaar: 8:30 - 17:00 uur. 
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsfor-
mulier op www.zwolle.nl.

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

Wijkstichting STRIK
Telefoonnummer: 038 - 421 31 20
Marjan Haverbroek - voorzitter
Mike Westerop - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Truitje Moorman - algemeen bestuurslid
Lammert Hendriks - algemeen bestuurslid 
Jose Swaanenvelt - algemeen bestuurslid

Bewonersbedrijf Kamperpoorter
Emailadres: bbkamperpoort@gmail.com

Een speciale uitgave van: 
Redactie wijkkrant Kamperpoort

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter
Daisy van de Wetering, Rob van Elburg, 
Jeroen Kuiper en Debby Dekker  
Foto’s: Annie Wendt
De redactie wordt ondersteund door de 
opbouwwerker van Travers Welzijn
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
STRIK, Travers Welzijn, Gemeente Zwolle, 
IJsselhallen en IJsselheem

Kopij Kamperpoorter 
U kunt uw kopij richten aan: 
redactiekamperpoorter@gmail.com
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Even voorstellen...
Hallo, Mijn naam is Sil en ik 
loop vanaf september Stage 
in wijkcentrum ons eigen huis. 
Ik doe de opleiding sociaal 
cultureel werk en zit in mijn 
examenjaar. Mijn ervaring tot 
nu toe is dat het een leuke 
stageplek is.
In oktober heb ik voor een 
examen een vossenjacht 
georganiseerd, dit was leuk 
om te doen er waren veel 
enthousiaste deelnemers. 

Ik ben Raymon (18 jaar) en ik 
loop nu vanaf eind augustus 
stage bij ‘Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis’. In deze stagepe-
riode hoop ik mijn examens, 
voor de opleiding: ‘Sociaal-
cultureel werk’ af te ronden en 
een plezierige tijd door te ma-
ken. Tot nu toe lukt dat beide. 
Ik heb het naar mijn zin en 
heb tijdens burendag en Sint 
Maarten mijn eerste examens 
uitgevoerd en afgerond.

Hallo, ik ben ik Calvin Schip-
per. Ik ben 19 jaar oud en 
woon in Zwolle. Ik kom hier in 
deze wijk stagelopen voor het 
jeugd en jongerenwerk. 
Ik doe dit vanuit de opleiding 
Sociaal Cultureel Werker. Ik 
zal drie dagen in de week 
aanwezig zijn in het wijkcen-
trum: dinsdag, donderdag en 
vrijdag. Op de woensdag ben 
ik te vinden in Stadshagen 
voor het project politiekids. 

Daarnaast volg ik nog een 
opleiding tot brandweerman. 
Ook ben ik leiding van de 
jeugdbrandweer van Zwolle. 
Ik hoop een zeer leuke tijd te 
hebben in de Kamperpoort!

Zwollenaren kunnen onder-
ling heel veel voor elkaar 
betekenen. Zeker wanneer je 
weet wat er allemaal te doen 
is, waar je je hulpvraag kwijt 
kunt en wat je voor andere 
kunt doen. Op het nieuwe 
platform www.samenzwolle.
nl kunnen inwoners van 
Zwolle sociale activitei-
ten, vrijwilligersvacatures, 
hulpvragen en oproepen 
uit de hele stad vinden en 
plaatsen. 

Zoekt u een tekstschrijver? 
Plaats dan een oproep op 
SamenZwolle. Organiseer 
je een meezingfeest? Maak 
het bekend op SamenZwolle. 
Zoek je een vrijwilligersklus of 
wil je je op een andere manier 
inzetten voor anderen? Vind 
het op SamenZwolle!

Open Platform
SamenZwolle is een open 
platform. Dat wil zeggen 
dat iedereen die gebruik wil 
maken van de website zelf 
zijn/haar activiteit of oproep 
online kan plaatsen door een 
account aan te maken. Ook 
het reageren op activiteiten en 
hulpvragen en vrijwilligersva-
catures loopt via het platform. 
Organisaties, stichtingen, 
verenigingen en initiatieven 
kunnen een organisatie-ac-
count aanmaken waardoor ze 
zichtbaar en vindbaar zijn op 
SamenZwolle.

Mensenwerk
Achter de schermen van 
SamenZwolle werken verschil-
lende Zwollenaren en orga-
nisaties zoals ZwolleDoet!, 
Stichting Present en Stichting 

Hart voor Zwolle snel om 
goede hulp en deelnemers 
voor activiteiten te vinden en 
te begeleiden in het maken 
van matches. Ook social 
media wordt volop ingezet om 
vraag en aanbod bij elkaar te 
brengen.

Samenwerkingsverband
SamenZwolle is een initia-
tief van verschillende woon-, 
welzijns- zorg- en onderwijs-
organisaties in Zwolle, zoals 
Sociaal wijkteam, Travers 
Welzijn, Tactus, Stadkamer en 
DeltaWonen. 
Zij zien dat er behoefte is aan 
één overkoepelend sociaal 
platform dat Zwollenaren bij 
elkaar brengt en waar ieder-
een uit de stad, van jong tot 
oud, gratis gebruik van kan 
maken.

SamenZwolle: nieuw online platform 

Van links naar rechts: Wouter, 
Sil, Raymon en Calvin.

Ik ben Wouter Logtenberg,18 
jaar oud en ik woon in Om-
men. Ik loop stage in de Kam-
perpoort van 7 maart 2016 tot 
1 maart 2017. 
Ik doe dit vanuit de opleiding 
SCW / HTV (sociaal cultureel 
werk, handhaving toezicht en 
veiligheid). De dingen waar ik 
op dit moment aan mee gehol-
pen heb zijn: 

Jeugdland, slip and slide 
kickball en natuurlijk ben ik 
hier iedere woensdag aan het 
knutselen met de kinderen 
en om de veertien dagen ben 
ik aanwezig bij soos op de 
vrijdagavond. Ik ben nu alweer 
een tijdje in de wijk, maar vind 
het nog steeds super leuk. Na 
mijn stage kom ik zeker nog 
eens terug in de wijk. 
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U ziet iemand in uw buurt die met 
veel belangstelling bij verschil-
lende huizen naar binnen kijkt. 
Die persoon loopt even weg, 
komt weer terug, maakt een 
rondje om het huis. Een beetje 
raar, maar misschien is het wel 
gewoon een schilder die een of-
ferte wil maken? U voelt dat het 
niet klopt. 

Ook als u twijfelt, belt u de politie 
op 112. Want de politie komt  liever 
een keer te veel dan te weinig. 
Dankzij uw tip kan de politie in-
braken voorkomen. Wist u dat de 
politie 80% van de woninginbraken 
oplost dankzij oplettendheid van 
buren.

Hoe herkent u een inbreker?
Er is niet één type inbreker. Inbre-
kers kunnen professioneel en geor-
ganiseerd bezig zijn, maar het
kunnen ook jongens en meisjes uit 
uw eigen buurt zijn die inbreken. U 
kunt het beste letten op het gedrag 
van personen die in uw buurt lopen. 
U weet zelf wat normaal is in uw 
wijk. U weet wanneer er bekende 
of onbekende mensen langslopen. 
Welke routes normaal gesproken 
gereden en gefietst worden. Plek-
ken waar het logisch is om stil te 
staan of waar je juist doorloopt. Af-
wijkend gedrag kan betekenen dat 
er een inbreker op onderzoek uit is. 
Bel dan meteen de politie op 112. 

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) 
voor als zij gaan inbreken. Zij 
selecteren een huis, schatten in 
hoe makkelijk ze binnen kunnen 
komen en bekijken van buitenaf wat 
er binnen allemaal als buit voor het 
grijpen ligt. Ook schatten ze in hoe 
snel ze kunnen wegkomen en of 
buurtbewoners opletten. Dus lopen 
ze speurend rond, lopen ze meer-
dere malen dezelfde route, kijken 
ze bij huizen naar binnen, bellen ze 
aan, voelen ze aan deuren of ra-
men, lopen ze om huizen heen en 
verstoppen soms gereedschap of 
een hard voorwerp zoals een steen. 
Wist u dat het in sommige gevallen 

zelfs strafbaar is om voorbereiden-
de handelingen uit te voeren?  

Wat kunt u zelf doen?
Let (bij uzelf of bij uw buren) op 
takjes tegen de deur, papiertjes 
tussen de deur of een foldertje dat 
dagenlang uit de bus bljift steken. 
Dat zijn aanwijzingen die inbrekers 
mogelijk achterlaten om te bepalen 
of iemand al dan niet thuis is. 

Ziet u een verdacht persoon, 
spreek hem dan aan. Vraag of hij 
de weg zoekt of hulp nodig heeft. 
Is degene inderdaad zich aan het 
voorbereiden op een inbraak, dan 
zal die persoon zich mogelijk be-
denken nu hij zich betrapt voelt.

Durft u dit niet, bel dan 112. U geeft 
door wat en wie u ziet en de politie 
kan dan dankzij uw melding mis-
schien een inbraak voorkomen. In 
sommige gevallen is het zelfs straf-
baar om voorbereidende handelin-
gen uit te voeren. Twijfel dus niet 
maar bel de politie. 

Wat wil de politie weten?
De politie gaat op zoek naar de 
perso(o)n(en) die u heeft gezien. 
Daarom is het belangrijk om op het 
uiterlijk te letten. Schrijf op wat u 
zag:
• Lengte (groter of kleiner dan uzelf)
• Postuur (dik of dun)
• Leeftijd (schatting)
• Haarkleur 
• Kapsel
• Kleding (kleur en soort)
• Tas of rugzak (kleur en soort)
• Opvallende kenmerken zoals 
tatoeage of litteken
• Welk vervoersmiddel? (merk, 
model, kleur en kenteken).   
De politie komt liever een keer voor 
niets dan een keer te weinig!

112 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt achteraf vaak 
dat buren iets opvallends hebben 
gezien. En dat ze de politie niet bel-
den, omdat ze dachten dat het toch 
niets was. U hoeft niet bang te zijn 
dat de politie er direct met sirene 
en zwaailicht aan komt. Degene die 

de 112-melding aanneemt, vraagt u 
eerst wat er aan de hand is. Hij of 
zij zal dan een inschatting maken 
of de situatie aanleiding geeft om 
agenten te sturen.

Bellen met de politie
Spoed en melden verdacht gedrag 
112
Voor doven en slechthorenden  
0900-8112 

Geen spoed     
0900-8844
Voor doven en slechthorenden  
0900-1844

Hulp en informatie
Handige websites:
www.politie.nl
www.politiekeurmerk.nl
www.meldmisdaadanoniem.nl
www.slachtofferhulp.nlinbrekerzijn.

Klopt dat wel?

In de gemeente Zwolle zijn vijf 
jeugdagenten werkzaam. Voor 
de Kamperpoort (cluster mid-
den) ben ik dat. Mijn naam is 
Leonie Boksebeld en sinds 2008 
werkzaam bij de politie in Zwolle 
en sinds 2015 in de functie van 
jeugdagent. 

Een jeugdagent is een ‘gewone’ 
agent die zich richt op de jeugd. 
Ik heb contact met onder andere 
scholen, de gemeente, sociaal 
wijkteam en jongerenwerkster 
Ingrid Schakelaar en natuurlijk met 
de jongeren zelf. De jeugdagent 
pakt problemen aan van jongeren, 
zoals jeugdcriminaliteit maar ook 
problemen in het gezin, alcohol- en 

drugsgebruik en vermissingen van 
jongeren. Gevolgen hiervan zijn 
vaak zichtbaar op straat door het 
(negatieve) gedrag van jongeren. 
Ik zet mij in om deze signalen op 
te pakken en jongeren te helpen of 
door te verwijzen naar de hulpver-
lening.

Waar kun je mij vinden? 
Ik probeer regelmatig bij het 
wijkcentrum in de Kamperpoort te 
komen om daar contact te leggen. 
Verder kun je mij samen met jonge-
renwerkster Ingrid op straat vinden.  
Wij gaan samen de straat op om 
in contact te komen met jongeren. 
Onlangs ben ik met Ingrid op een 
aantal basisscholen in de wijken 

Assendorp geweest om in gesprek 
te gaan met de jeugd uit groep 7 en 
8. De rest van de scholen zal begin 
2017 aan bod komen. 
 
Heeft u als buurtbewoner last van 
hangjongeren, dan zoeken wij 
deze groep en gaan wij met hen 
in gesprek. Wij proberen te bemid-
delen tussen buurtbewoners en 
de jongeren om de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Voor 2017 
zal ik voornamelijk op de woens-
dagmiddag en –avond te zien zijn 
in de wijk. Wil je met mij in contact 
komen, dan kan dat via 0900-8844, 
via het contactformulier op www.
politie.nl of spreek  me gewoon op 
straat aan! 

Jeugdagent Leonie Boksebeld stelt zich voor
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Sociaal Wijkteam Midden

Een vaste groep vrijwilligers van het wijkcentrum Ons Eigen Huis en de 
wijkvereniging STRIK hebben weer een herhaling van de BHV-cursus ge-
had. Dit keer vond het plaats op 24 oktober in wijkcentrum Ons Eigen Huis 
(zie de foto links). Er is weer goed geoefend met reanimatie, brandjes blus-
sen en alles wat komt kijken als iemand niet goed wordt of er een ongeluk 
heeft plaats gevonden. Travers is blij met de groep die zich hier voor inzet, 
hulp  kan en mag verlenen in en om de wijkcentra en dat er altijd iemand 
bij de activiteiten is die BHV heeft.

Vervolg van pagina 1

Als het aan de redactie van de wijkkrant ligt, blijft het hier niet bij en 
worden er ook in 2017 en de verdere toekomst nog mooie edities van de 
wijkkrant uitgebracht. Mede door alle bouwwerkzaamheden die de ko-
mende twee jaar zeker nog verder gaan, is de redactie van de wijkkrant 
van mening dat het goed is om deze ontwikkelingen met elkaar te delen. 
Hiervoor is de wijkkrant een goed medium. Echter, zal de toekomst en de 
verdere voortgang van communicatie door het bewonersbedrijf en wellicht 
STRIK als wijkstichting moeten worden gemaakt. Wij als redactie hebben 
het met veel plezier gedaan en houden alle opties open voor de toekomst. 
Mocht dit wel de laatste wijkkrant zijn, we hebben het met veel plezier en 
enthousiasme gedaan!

Achttien jaar geschiedenis
De wijkkrant Kamperpoorter kent al een lange geschiedenis, want al sinds 
1 augustus 1998 worden er wijkkranten gemaakt. Foto’s, reportages, 
interviews en vele buurtverhalen passeerden hierin de revue. Voor jong en 
oud is de wijkkrant de Kamperpoorter dan ook een begrip en velen blade-
ren - van de Keersluis, van de oude naar de nieuwe Vogelbuurt, van de 
IJsselhallen tot en met de Wehkamp - de wijkkrant met enthousiasme door 
om op de hoogte te zijn van het laatste nieuws uit de wijk.

Laatste wijkkrant Kamperpoorter?

Danny van den Beld zal de Kamperpoort als opbouwwerker begin 2017 
gaan verlaten. Travers heeft de keus gemaakt om voor ieder stadsdeel 
in Zwolle een opbouwwerker in te zetten. Danny was werkzaam in twee 
stadsdelen. Hij heeft de keuze gemaakt om zijn toekomst voort te zetten in 
Stadsdeel West (Westenholte en Stadshagen). 

Danny kijkt zelf terug op een fijne en mooie tijd in de Kamperpoort. “De 
afgelopen 7,5 jaar heb ik met veel plezier en enthousiasme gewerkt in de 
Kamperpoort. In deze periode heb ik veel bewoners mogen ontmoeten en 
ik kom altijd nog met veel plezier in de wijk. Na een periode van 7,5 jaar is 
het tijd voor een nieuwe uitdaging en voor de Kamperpoort is het goed dat 
er een nieuw gezicht verder uitvoering gaat geven aan het aan het op-
bouwwerk in deze mooie wijk.” 

Op dit moment is de opvolger van de Danny nog niet bekend. Deze zal 
spoedig in het nieuwe jaar bekend worden gemaakt.

Nieuwe opbouwwerker Kamperpoort

Wilt u een medewerker van het  
sociaal wijkteam spreken?  Heb 
u vragen over de WMO, hulp-
middelen, huishoudelijke hulp, 
opvoeding, (vrijwilligers)werk en 
inkomen, ontmoeting  etc., dan 
kunt u bij het Sociaal Wijkteam 
terecht.  De medewerkers kijken 
of ze u kunnen helpen en kun-
nen zo nodig  doorverwijzen,. Er 
wordt nauw samengewerkt met 
andere organisaties zoals de 
Sociale Raadslieden en  Zwolle 
Doet.

Elke maandagochtend tussen 
9.00 en 12.00 uur is er een inloop 
in wijkcentrum Ons Eigen Huis. 
Elke dinsdag t/m vrijdag is er een 
inloop in wijkcentrum de Enk, ook 
tussen 9.00 en 12.00 uur. Voor 
meer informatie over het Sociaal 
wijkteam kunt u terecht op de site: 
www.swtzwolle.nl. Telefonisch zijn 
we bereikbaar op het nummer: 
038-4989980. Let op: in de kerstva-
kantie vindt de maandag inloop van 
2 januari plaats van 9.00 tot 12.00 
uur in Wijkcentrum de Enk 

Regelmatig organiseert de 
gemeente AED trainingen., deze 
worden vaak in wijkcentra gege-
ven. Ook een aantal bewoners uit 
de Kamperpoort hebben inmid-
dels een AED certificaat. 

Wat is een AED?
Een AED is een draagbaar ap-
paraat dat het hartritme weer kan 
herstellen bij een hartstilstand.
Dit gebeurt door het geven van 
een elektrische schok. De volledige 
naam van een AED is Automatische 
Externe Defibrillator.

Wanneer is een AED nodig?
Een AED is nodig bij een hartstil-
stand. Bij een hartstilstand is het 
belangrijk dat er zo snel mogelijk 
een AED gehaald wordt: iemand 

die in de buurt is weet een AED 
te hangen, bijvoorbeeld op de 
sportclub of in een winkelcentrum 
of bedrijf de 112-centrale roept bur-
gerhulpverleners op om een  AED 
te halen. 

Burgerhulpverleners zijn vrijwil-
ligers die oproepbaar zijn bij een 
hartstilstand in de buurt. Bij een 
hartstilstand stuurt de 112-centrale 
een bericht aan meerdere burger-
hulpverleners in de buurt. Zij krijgen 
het verzoek om direct naar het 
slachtoffer te gaan of het eerst een 
AED te halen.

Heb je interesse voor een training 
AED? Meld je dan even aan bij 
Miny Westra, Wijkcentrum Ons 
Eigen Huis, tel. 038-4213120

AED-trainingen

Herhaling BHV-cursus
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Echtpaar Dirim heropent zorghuis Theodora Vos de Wael

Buurtproat
Waar doen we het voor, hoor ik 
de mensen vragen. Ik vraag mij af 
waar dit over gaat en sluit aan bij 
het gesprek. De rotzooi! De eeu-
wige zooi die mensen hier in de 
buurt van zich afgooien. Ik denk ja! 
Dat is ook verschrikkelijk. Het wordt 
alsmaar erger en erger.
 
Vuilniszakken die bij de onder-
grondse containers staan, maar er 
niet ingegooid worden. Je zou den-
ken dat deze dan kapot zijn. Nee 
hoor, mensen zijn te lui of zo. Ook 
nu weer, ligt er een bult grofvuil aan 
de Merelstraat/Meeuwenlaan. Dit 
heeft er uiteindelijk weken gelegen. 
Het is niet normaal dat dit zo vaak 

gebeurd. Mensen, buurtbewoners 
en wijkbewoners van de Kamper-
poort: laat de wijk bloeien in plaats 
van verpauperen! Samen maken 
we de stad. 

Heeft u wel het telefoonnummer 
van de Rova om het grofvuil op te 
laten halen? Dat kan ook. Maak 
hiervoor online een afspraak of bel 
met  (038) 427 37 77. Laten we 
allemaal bijdragen aan een fijne 
leefomgeving.

Het is even stil geweest omtrent 
Bloemenhuis De Vlinder. Maar 
stil gezeten is er zeker niet!

Sinds november is het bloemenhuis 
elke vrijdag tussen 15.00 en 16.30 
uur te vinden in de centrale hal van 
verzorgingshuis de Nieuwe Haven.

Het aanbod is zoals u gewend bent, 
vers en gevarieerd. Kleine boeket-
jes, leuk opgemaakte vaasjes en 
kleine bloemstukjes: allemaal voor 
de prijs vanaf € 5,- per stuk.

Tevens is het mogelijk om bestel-
lingen te plaatsen en deze te laten 
bezorgen in de omgeving van 

Zwolle. Is het voor uzelf? Dan ne-
men wij de bestelling de week erop 
graag voor u mee.

Komt u ook een keer een kijkje 
nemen?

Bloemenhuis De Vlinder

Dit is een ingezonden bijdrage 
van een bewoner. Ook uw mening 
geven over zaken in de wijk? Mail: 

redactie@kamperpoort.nl.

Het echtpaar Dirim heeft op 
dinsdag 29 november zorghuis 
Theodora Vos de Wael aan de 
Lijnbaan in Zwolle heropend. De 
locatie viert haar vijfjarig bestaan 
en dat viel toevallig samen met 
het 65-jarig huwelijksjubileum 
van het echtpaar. De deuren 
werden opnieuw geopend in het 
bijzijn van hoofd cliëntenzorg 
Margé Evers.

Na het sluiten van verpleeghuis 
Weezenlanden in het centrum von-
den cliënten een nieuwe plek in de 
zorghuizen van IJsselheem. The-
odora Vos de Wael was het eerste 
Zwolse Zorghuis waar het klein-
schalig wonen voor mensen met 
dementie vorm kreeg. De Turkse 
familie Dirim vond er, na een verblijf 
in het zuiden van het land, eindelijk 
een plek om echt thuis te zijn.

Week vol festiviteiten
Theodora Vos de Wael stond bij het 
vijfjarig bestaan stil met een week 
vol festiviteiten. Zo was er een ken-
nisplein dementie voor genodigden. 
Verder in de week vonden er vooral 
gezellige uitjes en bijeenkomsten 
met en voor bewoners, mantelzor-
gers, medewerkers en vrijwilligers 
plaats. 

Bloemenhuis De Vlinder

In de vorige wijkkrant werd het al 
aangekondigd, maar nu heeft het 
buurtrestaurant ook een nieuw 
logo. Vrijwilligers koken in samen-
werking met Johanna iedere week 
de meeste uiteenlopende gerech-
ten. Wekelijks is het buurtrestaurant 
op maandag- en woensdagavond 
geopend.

In het restaurant van Nieuwe Haven zijn in de maand december vele gezellige activiteiten. Deze zijn ook 
voor buurtbewoners van de Kamperpoort bedoeld. U bent van harte welkom!

Hoe gaat het?
Een aantal activiteiten, daar kunt u gewoon naar toe gaan. Daar staat achter: vrije inloop, Als u wilt deelnemen 
aan een van de andere activiteiten, meld u dan aan via de receptie van Nieuwe Haven. Of bel: (038) 426 3700. 
Dan wordt er ook echt op u gerekend met eten, drinken, materialen enzovoorts.

Zondag 11 december  14.30 uur Muziek bij de buren (vrije inloop)
Dinsdag 13 december  14.30 uur Optreden Henk en Mitch (vrije inloop)
Donderdag 15 december 17.00 uur Kerstdiner ook voor omwonenden
Zaterdag 17 december   14.30 uur Kerstmarkt (vrije inloop)
Maandag 19 december  19.00 uur Popkoor Peppersweet(vrije inloop)
Donderdag 22 december 14.30 uur Kerstviering
Vrijdag 23 december  14.30 uur Kerstbakjes maken
Zaterdag 24 december  19.00 uur Kerstavondviering
Donderdag 29 december 15.30 uur Oliebollenverkoop (vrije inloop)
Zaterdag 31 december  20.00 uur Oudejaarsavondviering

Aan het seniorenprogramma voor 2017 wordt aan gewerkt. 
Ga in janurari even aan bij de receptie van Nieuwe Haven voor het programma, of kijk op de posters.

Agenda feestmaand seniorenNieuw logo
buurtrestaurant
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Partners wijkkrant de Kamperpoorter

Met dank aan deze (maatschappelijke) partners wordt de wijkkrant Kamperpoorter mogelijk gemaakt. Wilt u ook partner 
en/of sponsor worden? Stuur dan een email naar de redactie: redactie@kampoort.nl en de redactie neemt contact met u op.

Er wordt weer gebouwd de komende twee jaar:

Harm Smeengekade 20 (HSK 20): 26 huurappartementen
Het voormalige zorggebouw ‘De Nieuwe Haven’ aan de Harm Smeenge-
kade 20, wordt verbouwd. Het gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt, waar-
bij het casco wordt hergebruikt.  Er komen 65 appartementen en 300m2 
aan commerciële ruimte op de begane grond. Op de eerste tot en met de 
vierde verdieping komen 26 sociale huurappartementen, die deltaWonen 
gaat verhuren. Op de vijfde tot en met tiende verdieping worden nog eens 
39 koopappartementen gerealiseerd. De sloopwerkzaamheden van de be-
gane grond starten in november 2016. Februari 2017 volgt archeologisch 
onderzoek. Daarna start de sloop van de overige verdiepingen. De opleve-
ring van het complex staat gepland voor zomer 2018.

Begijnehof: 5 woningen voor 1 of 2 persoonshuishoudens en 
17 appartementen voor 1 of 2 persoonshuishoudens
Aan de Harm Smeengkade in Zwolle ligt een voormalig kloostercomplex. 
Het klooster wordt gesloopt, alleen de kapel blijft bestaan. In de binnentuin 
van het kloostercomplex gaat deltaWonen 17 appartementen en 5 wonin-
gen realiseren. Het gaat om kleinere woningen en appartementen voor 1 
of 2 persoonshuishoudens. Wanneer deze woningen en appartementen 
gebouwd en opgeleverd worden, is nu nog niet bekend. De 5 woningen 
hebben de huiskamer en de keuken op de begane grond. Boven komt een 
slaapkamer en een badkamer. We realiseren hier 6 appartementen met 2 
slaapkamers en 11 appartementen met 1 slaapkamer.

Katwolderplein: 23 eengezinswoningen 
Het Katwolderplein ligt in de wijk Kamperpoort. Deze wijk ligt precies tus-
sen de binnenstad van Zwolle en de A28. De belangrijkste toegangsweg 
voor bezoekers. De afgelopen jaren gebeurde er veel in dit gebied. De wijk 
Kamperpoort is opgeknapt en de wegen zijn aangepast. Om een goede 
verbinding te maken met het centrum is over de stadsgracht de Rode -To-
renbrug aangelegd.
Aan het Katwolderplein bouwen wij 23 sociale huurwoningen. 2 Jaar 
geleden leverden we hier al 61 gelijke woningen op. De bouw van de 23 
woningen is de 2e fase van dit plan. De eengezinswoningen hebben 2 of 3 
slaapkamers en een tuin op zuidoosten. Naast woningen worden aan het 
Katwolderplein ook een bioscoop en een parkeergarage gebouwd.

Planning
De bouw start in het 3e kwartaal van 2016. We verwachten dat we de wo-
ningen in het 2e kwartaal van 2017 opleveren.
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Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel 
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.00 uur Buurtrestaurant Kamperpoort
   (diner)

Dinsdag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen

Woensdag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
16.30 - 18.00 uur Buurtrestaurant Kamperpoort
   (diner)

Donderdag
09.00 - 10.00 uur Inloop / koffietafel  
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
09.30 - 11.00 uur  Koffiebingo voor volwassenen
11.30 - 13.00 uur Buurtrestaurant Kamperpoort
   (lunch)

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

Dinsdag
15.30 - 16.30 uur  Sport & spelactiviteiten Elbertplein 
   (o.l.v. Ingrid en stagiares)

Woensdag 
13.30 - 15.00 uur Allesclub 4 t/m 12 jaar
15.30 - 17.00 uur  Inloop jongeren 10+
19.00 - 20.30 uur  Meidenclub 7+

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

Jongeren
  
Woensdag 
15.30-17.00 uur  Inloopmiddag 10+
   
19.00-20.30 uur  Meidenclub 7+
   Kosten: 1 euro
   (o.l.v. Ingrid en stagiaires)

Vrijdag 
20.00-23.30 uur  SOOS (10+), tweewekelijks  
   (o.l.v. Ingrid & stagiaires)

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

Facebook:  JongerenwerKamperpoort
  STRIK KP

E-mail:   jongerenwerkkamperpoort@outlook.com

Het einde van het jaar is 
in zicht. De jaarwisseling 
komt er aan. Dat betekent 
dat er vuurwerk afgestoken 
wordt. Vanuit het jeugd- en 
jongerenwerk willen we hier 
aandacht aan besteden. Op 
welke manier doen we dat?

Samen met de jeugdagent 
en stagiairs zal het jongeren-
werk meer op straat en in de 
wijk zijn om met kinderen en 
jongeren in te gesprek te gaan 
over vuurwerk. Op vrijdag 23 
december organiseren we 
aantal leuke activiteiten voor 
kinderen en jongeren in sa-
menwerking met politie, HALT 
en Lotus.  

Tussen 17:00 en 19:00 uur 
hebben we een afwisselend 
programma met onder andere 
vuurwerkpreventie, posters 
maken en lotusslachtoffers. 
Kom jij ook? Na 19:00 uur 
knallen we het jaar uit met 
swingende muziek!

Tips voor veilige jaarwisseling:
• Vuurwerk afsteken mag 
alleen tussen 31 december 
18.00 uur en 1 januari 02.00 
uur;
• Lees altijd de gebruiksaan-
wijzing;
• Hou altijd afstand (6 meter);
• Let op mensen en dieren om 
je heen;
• Draag een veiligheidsbril en 

gebruik een aansteeklont;
• Leg vuurwerk altijd neer 
voordat je het aansteekt en 
zet pijlen in een stevige fles 
of pot, gevuld met zand. Zet 
siervuurwerk stevig en stabiel 
op de grond;
• Probeer weigeraars niet nog 
een keer af te steken. Het feit 
dat deze weigert geeft al aan 
dat het product niet goed is, 
dus onveilig. Maak weigeraars 
onklaar met water;
• Draag geen brandbare 
kleding zoals nylon en geen 
kleding met een capuchon;
• Doe vuurwerk in een draag-
bare tas, gebruik geen rugtas 
of schouder tas. Stop ook 
geen vuurwerk in je zakken.

Vuurwerkpreventie

De Halloween spooktocht op 5 november was een groot 
succes. Door de hele wijk heen zaten enge spoken ver-
stopt. De spooktocht begon met een spannend filmpje als 
opwarmer in het wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’. 

Vanaf 19.30 uur zijn circa 75 kinderen vol met spanning en 
adrenaline achter elkaar in groepjes de wijk ingegaan. De 
kinderen hebben een route gelopen van ongeveer drie kwartier. 
Overal op de route stonden enge spoken en leuke obstakels. 

Zo was op het voetbalveldje een groot doolhof opgebouwd, 
waar de kinderen hun weg door moesten vinden. Ook was het 
zandpad achter de wehkamp veranderd in een griezelig pad, 
waar de spoken letterlijk de lucht uit kwamen vallen. Al met al 
was het een geslaagde avond. We hopen volgend jaar weer op 
veel deelnemers. 

Alle kinderen en volwassenen die geholpen hebben en meege-
lopen hebben; bedankt! En hopelijk tot volgend jaar!

Stichting Recreatieve Initiatieven Kamperpoort (STRIK)

Halloween 2016

Sinterklaas Tweedehands  
dameskleding party

Op woensdag 30 novem-
ber  kwam Sinterklaas een 
bezoek brengen aan de 
Kamperpoort. Om 13:30 uur 
wachten ruim dertig kinde-
ren op de Sint en zijn pieten.  
Gelukkig kwamen ze ook dit 
jaar weer. 

Er waren vele verwachtings-
volle en gespannen gezichtjes 
te zien! Het feest werd intens 
beleefd door de kinderen. Er 
werd gezongen, gedanst en 

iedereen mocht bij Sint op het 
podium komen en op foto met 
de Sint. De pieten maakten er 
wel een beetje een rommeltje 
van! 

Pepernoten gooien, dansen 
en lawaai maken. Gelukkig 
waren alle cadeautjes er ook 
nog! 

We hopen dat Sint volgend 
jaar de Kamperpoort weer 
komt bezoeken.

Een aantal bewoners uit de 
wijk hadden een tweede-
hands dameskleding party 
georganiseerd op donder-
dag 24 november in wijkcen-
trum Ons Eigen Huis.

Het was een gezellige avond. 
Daarom is er een volgende 
avond gepland en wel op don-
derdag 26 januari van 18.00 
tot 21.00 uur in wijkcentrum 
Ons Eigen Huis. 

Heeft u dameskleding die u 
toch weg zou doen, dan kunt 
u die naar het wijkcentrum 
brengen.



Evenementenprogramma
Winter 2016/17 

9 en 10 december  Holland Holstein Show
De enige open nationale show in Nederland van 
Holsteinkoeien, zowel rood- als zwartbont.

17 december   Praise United XL
Kerstconcert van het eerste landelijke Praise United 
projectkoor van Martin Brand.

26 december   Snuffelmarkt

18 en 19 januari  Biobeurs
Iedereen uit de biologische sector is hier aanwezig 
om te ontmoeten, inspireren en te leren.

27 januari   Trekkerweb Indoor 
Spectaculaire wedstrijd met sport- en 
supersportmachines.

28 januari Oliehandel.nl Indoor Tractor Pulling
Vele duizenden pullingfans komen naar Zwolle om te 
genieten van enerverende wedstrijden.

3, 4 en 5 februari  Carp Zwolle
De grootste karperbeurs in Europa met de nieuwste 
gadgets en beste materialen.

9 t/m 12 februari  Handwerkbeurs
Tijdens deze beurs kun je genieten van vele stands 
met verschillende handwerk- en textieltechnieken.

18 februari   Zwolse Vogelmarkt
Tienduizenden wettelijk toegestane vogels worden te 
koop aangeboden.

25 en 26 februari  K3 Show
Hanne, Marthe en Klaasje staan te popelen om 
samen met alle kinderen in de zaal hun mooiste 
liedjes en grootste hits te zingen.

Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de 
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.
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Nieuwjaarsgala
Op 6 januari willen we samen met de kinderen en 
jongeren het nieuwe jaar inluiden met een heus 
galafeest. Kom in je netste outfit, lekker dansen, ga-
men en chillen. Vanaf 18:30 zijn de kinderen van 4 
t/m 9 jaar van harte welkom. Vanaf 20:00 tot 23:30 
is het wijkcentrum open voor de jongeren vanaf 10 
jaar. Mooie start van 2017! 

Toegang is gratis! Heb je nog ideeën of wil je mee 
helpen om het feest tot een groot succes te maken 
neem dan even contact op met een van de stagiairs 
of Ingrid.

De winter is begonnen met de eerste nachtvorst komt het einde van het jaar alweer in zicht. Net 
als de afgelopen jaren willen met het buurtrestaurant van Wijkcentrum Ons Eigen Huis het jaar 
weer gezellig afsluiten met een winterfeest. Tijdens het winterfeest is er veel lekkers o.a. warm 
eten en een drankje, laat u verrassen. 

Wijkcentrum Ons Eigen Huis: Winterfeest
Datum:    Dinsdag 20 december 2016
Tijd:    17:30 – 19:00 uur
Kosten:    5 euro per persoon (kinderen 3,50 euro) 
    (graag betalen bij opgave)

In verband met het eten graag onderstaande strook invullen en inleveren voor vrijdag 16 decem-
ber.  Deze inleveren in het wijkcentrum. Let op vol = vol er is plek voor maximaal 50 personen.

Laat je verrassen en mis dit gezellige winterfeest niet!

Strookje winterfeest

 
Naam: 
Volwassene:
Kind(eren): 
Adres:
Telefoonnummer: 

Geeft zich op voor het winterfeest in Wijkcentrum Ons Eigen Huis op dinsdag 20 december.

Winterfeest

"

Woensdag 14 december  13:30 – 15:00 uur Allesclub 4+ 
Woensdag 14 december  19:00 – 20:30 uur  Meidenclub 7+ 
Donderdag 15 december  15:30 – 16:30 uur Jongensclub 4+ 
Woensdag 21 december  13:30 – 15:00 uur Allesclub 4+
Woensdag 21 december 19:00 – 20:30 uur  Meidenclub 7+ 
Donderdag 22 december  15:30 – 16:30 uur Jongensclub 4+ 
Vrijdag 23 december   17:00 – 19:00 uur  een ‘Knallende’ avond 
Vrijdag 23 december   19:00 – 23:30 uur Soos 10+ Swingend 2016 uit 
Vrijdag 6 januari   18:30 – 19:30 uur  Kinderdisco Nieuwjaarsgala (4-9 jr)
Vrijdag 6 januari   20:00 – 23:30 uur Soos 10+ Nieuwjaarsgala 

Overzicht activiteiten winter 2017 
Jeugd- en jongerenwerk Kamperpoort

Maandag 12 december   19:30 –  21:30 uur  Kerstbakjes maken
Donderdag 15 december  09:30 – 11:00 uur Laatste bingo van 2016
Maandag 19 december   16:30 – 18:00 uur  Buurtrestuarant Kamperpoort
Dinsdag 20 december   17:30 – 19:00 uur Winterfeest (buurtrestaurant 
       Kamperpoort) 

Gewijzigde openingstijden wijkcentrum Ons Eigen Huis
In verband met de kerstvakantie is het wijkcentrum van woensdag 21 december tot en met 
vrijdag 6 januari gesloten. In de kerstvakantie is ook het buurtrestaurant gesloten.

Vanaf maandag 9 januari zijn het wijkcentrum en het buurtrestaurant weer volgens de reguliere 
openingstijden geopend.

Overzicht activiteiten winter
2016-2017 in de Kamperpoort

Het is weer bijna kerst. Wat is er leuker dan een eigen gemaakt kerstbakje op tafel in de woon-
kamer? STRIK en Travers Welzijn organiseren weer een avond voor volwassenen die het leuk 
vinden een kersbakje te maken.  

Wijkcentrum Ons Eigen Huis: Kerstbakjes maken
Datum:    Maandag 12 december 2016
Tijd:    19:30 – 21:30 uur
Kosten:    4 euro per bakje

Er wordt gezorgd voor groen en versiersels en wat lekkers bij de koffie. Wel graag zelf een 
bakje mee nemen.

De redactie van de 
wijkkrant wenst u fijne 

feestdagen en een 
gezond en voorspoedig 

2017!

Kerstbakjes maken


