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Pannekoekendijk als toekomstige
1
hindernis naar de stad (?)

In deze krant
Pannekoekendijk als toekomstig
hindernis naar de stad (?)
Help mee met deze wijkkrant!

In de Kamperpoort kennen we het
beeld; stilstaande en langzaam
voortbewegende auto’s op de
Pannekoekendijk. Dit met name
in de spits, op donderdagavond
en op zaterdag. De gemeente
vindt het erg belangrijk dat de
binnenstad van Zwolle goed
bereikbaar blijft. Om dat te kunnen
realiseren heeft de stad grootse
plannen met de binnenring. Dit zijn
de wegen rondom de binnenstad.
Omdat het meeste autoverkeer
aan de westkant van de stad, dus
langs de Kamperpoort, naar de
binnenstad komt wil de gemeente
dit als eerste aanpakken. Het
begint met de herinrichting van
de Katerdijk die nog deze maand
van start gaat. Maar inmiddels
is de plannenmakerij voor de
Pannekoekendijk ook al in volle
gang.
De Pannekoekendijk, en in het
verlengde daarvan de Harm
Smeengekade en Willemskade, is
een belangrijke verkeersader voor de
stad. Om ook de Kamperpoort in en
uit te kunnen is snelle doorstroming
van het verkeer belangrijk. Maar
de Pannekoekendijk is ook een
verkeersader waar je overheen moet
om de binnenstad te bereiken. Nu
voelt het niet zo als hindernis. De
rotonde voor de voormalige Gall&Gall
maakt het makkelijk om over te steken.
Maar in de presentatie van de plannen
betreffende de herinrichting van de
Pannekoekendijk is deze rotonde
verdwenen. Er komt een kruising voor
terug. Een kruising waar men straks
twee autorijstroken twee busrijstroken
moet oversteken. De kruising zal

worden voorzien van verkeerslichten.
Een behoorlijke “hindernis” dus
tussen de Kamperpoort en de stad.
De oversteek vanuit en naar de
Kamperpoort zal er niet makkelijker en
zeker niet veiliger van worden.
Gevaren
Bij het zien van de plannen is er vanuit
de buurt toch enigszins geschrokken
gereageerd. Het moge duidelijk zijn
dat de snelheid van het auto- en
busverkeer op de Pannekoekendijk
straks verleden tijd is. De snelheid
ten hoogte van de Hoogstraat en
Lijnbaan zullen, zeker bij groen licht,
aanmerkelijk toenemen. Ook zijn er
zorgen over de wachttijden voor de
verkeerslichten. Omdat het verkeer
op de verkeersader (zowel auto’s als
bussen) goed moeten doorstromen
zullen vaak en langdurig de
verkeerslichten op groen staan. Met
als gevolg dat het fietsverkeer dat uit
de Hoogstraat richting de binnenstad
rijdt (en andersom) langdurig een rood
verkeerslicht krijgt.
Er is ook aandacht gevraagd
voor de kruising Lijnbaan – Harm
Smeengekade. Deze is in de plannen
niet voorzien van verkeerslichten.
Het oversteken van vier rijbanen (2x
auto en 2x bus) met verkeer dat vijftig
kilometer per uur rijdt zal voor menig
oudere niet aantrekkelijk zijn. En
juist op deze plek wonen de meeste
55+’ers in de Kamperpoort.
Oversteek Katwolderplein Rodetorenbrug
In de toekomstige situatie komt er voor
de Kamperpoort een nieuwe route
naar de binnenstad bij. Vanaf

het Katwolderplein kan men straks de
Pannekoekendijk oversteken en via
de nieuwe Rodentorenbrug de
binnenstad bereiken. Bij de
planpresentatie door de gemeente
werd helder dat men uitgaat van een
voetgangersoversteek. Hieruit kun je
opmaken dat op het Katwolderplein
dus niet gefietst mag worden. De
plannen zijn voorzien van een
scheve voetgangersoversteek
over de verschillende rijroutes.
Een merkwaardige keuze door de
verkeersarchitecten. Veel logischer is
een brug over de Pannekoekendijk.
Maar of dat in deze tijd financieel
haalbaar is.. In ieder geval is het geen
rechtstreeks alternatief om de drukke
verkeersader per fiets te ontwijken.
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Openbaar Vervoer
Goed nieuws is er voor
Kamperpoorters die regelmatig
gebruik maken van de bus. Er komt
een grote (overstap)halte op de
Pannekoekendijk ter hoogte van
het Katwolderplein. Hier zullen vele
buslijnen stoppen.
Er liggen nu drie inrichtingsvarianten
voor de Pannekoekendijk. Deze
kunnen bestudeerd worden op www.
zwolle.nl/bereikbarebinnenstad. Dit
jaar zal er verder gewerkt worden aan
een voorlopig ontwerp (VO). De keuze
van de variant zal daarbij gemaakt
moeten worden. Eind 2013 is het
definitief ontwerp klaar (DO) en weten
we hoe het er precies gaat uitzien. Wel
duidelijk is dat in alle drie de varianten
de rotonde verdwenen is en er vier
rijstroken overgestoken moet worden.
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Gezocht: redactieleden wijkkrant de Kamperpoorter
Afscheid Nadia Laroes
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Spanning rondom sociale pijler
Gedeeld beheer wijkcentrum
Kamperpoort krijgt vorm
Wijkagent in bezit van unieke
‘lasergun’
Buurtrestaurant Kamperpoort

Raad van Toezicht zoekt
versterking
Buurtpraat
Buurtfeest Kamperpoort 2012
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Veelzijdig zomerkamp
Jeugdland
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Samen voor de buurt
Wonen op het nieuwe
Feniksterrein
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Peuterspeelzaal Hoogstraat
weer van start
ChecKid 2012 van start

Help mee met deze
wijkkrant!
De wijkkrant de Kamperpoorter is
dé krant voor de bewoners van de
Kamperpoort. Met interessante verhalen en nieuws informeert de krant je
vier keer per jaar. Maar op dit moment
bestaat de redactie uit slechts twee
personen. Te weinig om een krant te
zijn voor de gehele Kamperpoort.

Even voorstellen

Kerstbakjes maken
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Verkeersveiligheid in de wijk
Sinterklaas op bezoek in de
Kamperpoort

Daarom zijn we op zoek naar
nieuwe redactieleden voor de
Kamperpoorter.
Als redactielid van de wijkkrant de
Kamperpoorter kom je in een klein,
maar gezellig en enthousiast team
terecht, dat ook ondersteuning krijgt
van Travers Welzijn.
Bezoekers tijdens de informatiebijeenkomst

Lees verder op pagina 2

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl
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Belangrijke adressen
Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Beheerders: Joke Herssevoort en Johanna Bosman
Hoogstraat 86
tel. 4213120

Team Travers Welzijn

Johanna Bosman - buurtrestaurant Kamperpoort
Danny van den Beld - opbouwwerker
René van Rijn - programmaregisseur
Ingrid Schakelaar - buurtwerker/jongerenwerker
Miny Westra - buurtwerker/kinderwerker
Nurcan Caglar - trajectbegeleider
Tamara Stoute - preventiemedewerkster CJG
Tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Doomijn

Peuterspeelzaal Hoogstraat
Hoogstraat 86, tel. 4223961
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.45 uur

Even voorstellen
Hallo Kamperpoort!

Hallo,

Mijn naam is Jorien Krijt en dit
jaar ga ik stage lopen in het
gezellige Kamperpoort.

Mijn naam is Bas Willemsma.
Ik loop dit jaar stage in
het wijkcentrum van de
Kamperpoort en doe
jongerenwerk.

Ik kom uit Wesepe en volg de
opleiding Sociaal Cultureel
werk op het Deltion College.
In de Kamperpoort ga ik
kinderactiviteiten en de jonge
meidenclub organiseren.

Hallo buurtbewoners,

Ik heb er zin in!

Mijn naam is Joke
Herssevoort en ik woon in
Zwolle. Vanaf 2002 ben ik
werkzaam bij Travers en sinds
1 september in de functie van
beheerder in het Wijkcentrum.

Tot snel, Jorien Krijt.

Op dinsdag- en
donderdagmiddag ben ik
hier aanwezig (wijziging
voorbehouden). Voor
informatie kunt u mij bellen
op nummer 038-421 31 20
of mailen naar beheerder.
wijkcentra@travers.nl.

Wijkmaatschappelijk werk de Kern

Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4258888
Vincent Lugtenberg - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag tot en met vrijdag van 09.00 10.00 uur, woensdag 13.00 - 14. 00 uur

Wijkagent regio IJsselland

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

Gemeente Zwolle

Eenheid wijkzaken
Wim van Hattum - wijkmanager
Ben Scherluit - wijkbeheerder

Servicelijn Wijkbeheer

Bij vragen of klachten over openbare ruimte, bel
14038

Wijkschouw

woensdag (1x per maand) 13.00 - 14.00 uur
Henri van de Hoeve (politie)
Ben Scherluit (gemeente Wijkzaken)
Ruud van Rooijen (deltaWonen)
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving)
Ricardo Pique (Openbaar Belang)
Danny van den Beld (Travers Welzijn)
De wijkschouw vindt de komende periode plaats op:
24 oktober, 21 november en 19 december 2012.
Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222

Heb je meer met internet?
De Kamperpoorter is ook op
zoek naar mensen die willen
meehelpen met het beheren
en ontwikkelen van de buurtwebsite www.kamperpoort.
nl. Een goede beheersing
van het Nederlands is niet
per se noodzakelijk, maar wel
handig.
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Het is belangrijk dat de redactie van een wijkkrant als de
Kamperpoorter (mede) wordt
gevormd door inwoners van
de wijk. En het is nog mooi
werk om te doen ook. Als
redactielid ga je bijvoorbeeld
zelf op pad om een artikel te
schrijven of foto’s te maken
van gebeurtenissen of evenementen in de wijk. Of je
redigeert de artikelen die

Heb je interesse in een vrijwilligersfunctie bij een wijkkrant
in een springlevende wijk?
Stuur dan een mail met je
naam, adres en motivatie
naar de redactie, redactie@
kamperpoort.nl. En wie weet
staat er in de volgende wijkkrant wel een artikel van jou.

Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle

Jeroen Kuiper en Hilke Vos.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn

Mede mogelijk gemaakt door:

STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar
Belang

Ontwerp en Lay-out:
Jeroen Kuiper

Kopij Kamperpoorter

inleveren voor 1 december2012, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Bas

Gezocht: Redactieleden voor Afscheid
wijkkrant de Kamperpoorter Nadia Laroes

Raad van Toezicht Kamperpoorters:

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:

Tot dan,

Joke Herssevoort

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

Raad van Toezicht Kamperpoorters

Heb je nog vragen over mij?
Spreek me gerust aan.

Graag tot ziens in het
Wijkcentrum!

STRIK

Een uitgave van:

Ik kom uit Vollenhove en
ben achttien jaar oud. Op dit
moment volg ik de opleiding
Sociaal Cultureel Werk op het
Deltion College.

er binnenkomen op taal- en
spelfouten. Heb je bijvoorbeeld ambities om later bij een
krant te werken of vind je het
gewoon leuk om met nieuws
uit je buurt bezig te zijn?

Hallo allemaal,
Sinds 1 oktober ben ik niet
meer werkzaam in de Kamperpoort.
Bij deze wil ik jullie bedanken
voor de samenwerking, het
lachen en soms een traan.
Ik wens jullie allemaal heel
veel succes en hoop dat jullie
je hart voor de Kamperpoort
houden.
Mochten jullie tegen dingen
aanlopen waarbij jullie het
maatschappelijk werk zouden
kunnen gebruiken, dan kunnen jullie contact opnemen
met Vincent Lugtenberg. Hij
is bereikbaar op het telefoonnummer 038-425 88 88 of
op woensdagochtend in het
OK-team.
Wie weet komen we elkaar
nog eens ergens tegen!
Groetjes,
Nadia Laroes

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort







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

www.mickeyskinderopvang.nl
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Spanning rondom sociale pijler
Het zijn spannende tijden voor de
wijkaanpak van de Kamperpoort.
Als gevolg van onder meer
de economische crisis en de
ingezakte huizenmarkt zijn de
overheid en de corporaties aan
het bezuinigen geslagen. Dit treft
de Kamperpoort hard.
Zo is de ontwikkeling van de
IJsselhallenlocatie volledig stil
komen te liggen en zal het nog
zeker tien jaar duren alvorens
dat weer opgepakt gaat worden.
Naast dat stedenbouwkundige
programma’s worden uitgesteld
of stilgelegd wordt ook de sociale
wijkaanpak van de Kamperpoort
hard geraakt. Het geld waarmee
het aanvullende programma, met
een looptijd tot en met 2015, wordt
gefinancierd is eind dit jaar op. De
gemeente, met haar krimpende
begroting, is niet bereidt extra
geld uit te geven voor de sociale
wijkaanpak na 2012. Dit tot grote
frustratie van vele betrokkenen in
de Kamperpoort.
Dit betekent dat extra
investeringen, om de doelen
zoals benoemd binnen de
herstructureringopgave, vervallen.
En dat terwijl de wijkopgave nog
lang niet klaar is. De capaciteit die
overblijft zal in 2013 vergelijkbaar

zijn met de inzet in 2001. Hoe deze
capaciteit ingevuld wordt is nu nog
onduidelijk. De Raad van Toezicht
Kamperpoorters is er fel op
gebrand dat bewoners zelf invloed
hebben op de inzet. Hun insteek
is dat de inzet ondersteunend
en aanvullend moeten zijn aan
datgene wat actieve bewoners
allemaal doen voor de buurt. Een
wijkorganisatie als STRIK moet
haar werk krachtig voort kunnen
zetten. Maar ook dat wijkwerkers
steun geven aan bewoners die het
moeilijk hebben, dat ze krachtige
acties uitvoeren gericht op het
verbeteren van de leefbaarheid
en veiligheid, dat voorzieningen
open en interessant blijven en dat
kinderen en jongeren de steun en
activiteiten aangeboden krijgen
die ze verdienen. De komende
weken zal duidelijk worden welke
ondersteuning de Kamperpoort
kan blijven houden en wat stopt.
Inmiddels is door verschillende
organisaties al aan een aantal
wijkwerkers verteld dat ze op
zoeken moeten naar een andere
baan.
In de volgende editie van de
wijkkrant zal de redactie u berichten
welke keuzes er gemaakt zijn en
wat dit gaat betekenen voor de
buurt.

Gedeeld beheer wijkcentrum
Kamperpoort krijgt vorm
STRIK, de RvT en wijkwerkers
van Travers Welzijn hebben vorig
jaar enkele keren met elkaar
om tafel gezeten om over de
toekomst van het wijkcentrum
Ons Eigen Huis te praten. Tot
nu toe wordt het wijkcentrum
geëxploiteerd door Travers
Welzijn.
Financieel gezien valt dit echter niet
mee en lijkt in de toekomst alleen
maar moeilijker te worden. Het
wijkcentrum is echter een centrale
ontmoetingsplaats voor bewoners
uit de wijk. Om deze plek voor de
Kamperpoort te kunnen behouden,
heeft Travers Welzijn gevraagd
aan STRIK en de RvT om mee
te denken over gedeeld beheer.
Daarbij is het de bedoeling dat
wijkbewoners meer eigenaarschap
hebben ervaren ten opzichte van
het wijkcentrum en zich daar ook
actief voor in willen zetten.
Na een aantal gesprekken heeft
het proces even stil gelegen, maar
in mei jongsleden is een doorstart
gemaakt ten aan zien van ‘Gedeeld
Beheer Wijkcentrum Ons Eigen
Huis’. Met succes, want inmiddels
zijn de eerste concrete stappen
gezet zoals het benoemen van
werkgroepen: een interieurgroep
en een beheergroep voor het
‘Buurtrestaurant Kamperpoort’.

De interieurgroep bestaat uit
twaalf enthousiaste buurtbewoners
die onder de bezielende leiding
van Johanna gezamenlijk een
rooster hebben gemaakt voor een
maandelijkse schoonmaakdag,
waarbij iedereen één keer per
kwartaal aan de beurt is. Als aftrap
is de hele groep de eerste zondag
in juli aan de slag gegaan. Ze
hebben het wijkcentrum van onder
tot boven grondig schoongemaakt.
Door de komst van de
interieurgroep zijn de kosten van
de schoonmaakwerkzaamheden al
met vijfduizend euro verminderd.
De beheergroep gaat zich bezig
houden met de openstelling
van de bar, het verhuur en de
assortimentering. Om deze taken
goed te kunnen uitvoeren, krijgen
de vrijwilligers een BHV training en
een cursus Sociale Hygiëne aan
geboden. De BHV-training staat
inmiddels gepland.
De werkgroep Buurtrestaurant heeft
een brainstormsessie ingepland
voor een plan om ‘Buurtrestaurant
Kamperpoort’ verder uit te bouwen.
Hierover kun je meer lezen in
deze wijkkrant. De eerste concrete
stappen zijn dus gezet. Mocht je
mee willen doen in een werkgroep
of nog aanvullende ideeën hebben,
laat het weten.

Wijkagent in bezit van
unieke ‘lasergun’
Op verzoek van vele wijkbewoners heeft de wijkagent van de Kamperpoort,
Henri van de Hoeve, sinds kort een unieke lasergun. De komende periode
zal de wijkagent daarom op onaangekondigde momenten gaan controleren
in de wijk. U bent gewaarschuwd, want het blijkt dat juist de wijkbewoners
zelf te hard rijden door de wijk.
De wijkagent wil graag uw mening weten: welke straten moeten worden
gecontroleerd? Vul onderstaande strook in en lever deze in bij het wijkcentrum. De drie straten met de meeste inzendingen zullen in eerste instantie
worden gecontroleerd. Uiteraard wordt deze actie niet voor niets gehouden,
want buurtbewoners zijn bezorgd over het rijgedrag van automobilisten en
scooters door de wijk.

"
Invulstrook:

In welke straat van de Kamperpoort vindt u dat de wijkagent de komende
periode op onaangekondigde momenten moet gaan controleren?
Straatnaam: _____________________
Vul deze invulstrook (anoniem) in en lever de strook in bij het wijkcentrum
‘Ons Eigen Huis’ (Hoogstraat 86), de straten met de meeste inzendingen
zullen worden gecontroleerd.

Buurtrestaurant Kamperpoort
Begin oktober is er gestart
met een buurtrestaurant in
Wijkcentrum Ons Eigen Huis. U
zult vast denken: Er is toch al
een restaurant? Dat klopt, we
hadden Johanna’s restaurant.
Alleen is dit restaurant van een
paar keer in de middag naar vier
avonden in de week gegaan.

gezellig plek waar men lekker en
voordelig kan eten.

De Kamperpoort is gegroeid er
zijn nieuwe studenten komen
wonen, nieuwe bewoners in de
Feniksbuurt. Meer mensen werken
overdag en die willen best af en toe
een hapje buiten de deur eten.
Dit is nu allemaal mogelijk
in het buurtrestaurant. Het
Buurtrestaurant Kamperpoort zal in
eerste instantie op drie avonden in
de week geopend zijn.U kunt drie
avonden (ma-di-wo) tussen 17.00
en 19.00 uur terecht in Wijkcentrum
Ons Eigen Huis. Hoogstraat 86.
De donderdagavond komt er later
bij; voorlopig is op donderdag het
restaurant nog tussen 11.30 en
13.00 uur geopend.

Het buurtrestaurant is een initiatief
van de werkers van Travers welzijn
en STRIK.

Tijdens het buurtrestaurant is het
wijkcentrum omgetoverd tot een

Het restaurant wordt gerund
door vrijwilligers uit de buurt met
ondersteuning van Johanna, de
beheerdster van het wijkcentrum.
We hopen u graag binnenkort een
keer te ontvangen.
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Raad van Toezicht zoekt versterking
Opkomen voor de belangen
van de bewoners in de
Kamperpoort binnen de
herstructureringsopgave.
Dat is het hoofddoel van de
stichting Raad van Toezicht
Kamperpoorters.
Om dit goed te kunnen doen
zijn een sterk bestuur en actieve
bewoners die in werkgroepen
deelnemen van groot belang. Als
organisatie praat, denkt en beslist
het officiele bewonersorgaan
de Raad van Toezicht mee over
alles wat bij de herstructurering
komt kijken. Het gaat over het
ontwikkelen van gebieden, over
nieuwbouwprogramma’s, over de
(her)inrichting van het openbaar
gebied, over bereikbaarheid van
de buurt, over voorzieningen, over
communicatie, over wijkaanpakken
op het gebied van bijvoorbeeld
leefbaarheid en veiligheid. Kortom
over een heel interessant en
breed spectrum van alles wat de
Kamperpoort en haar bewoners
aangaat.
De Raad van Toezicht
Kamperpoorters wil graag een
krachtige organisatie zijn en
blijven en een afspiegeling vormen
van de inwoners van de buurt.
Hiervoor is de Raad van Toezicht

Kamperpoorters op zoek naar
bewoners die zich betrokken
(willen gaan) voelen bij de buurt en
daarnaan bijdragen willen leveren.
Het bestuur vindt het belangrijk dat
de samenstelling van het bestuur
een mix kent van bewoners van
verschillende leeftijden, woonachtig
op verschillende plekken in de
buurt, bewoners die er al vele
jaren wonen en bewoners die
net zijn komen wonen. Om toe
te kunnen treden tot het bestuur
is er maar één voorwaarde; je
wilt je inzetten voor de buurt in
goede samenwerking met andere
bewoners.
Wil je een steentje bijdragen aan
de buurt, wil je dat er iets met je
mening wordt gedaan, wil je je
expertise inbrengen en samen
met andere bewoners werken
aan de verdere opbouw van de
Kamperpoort? Neem dan eens
vrijblijvend contact op. Leden
van het bestuur komen graag
met u in gesprek om u verder te
informeren en om samen met u de
mogelijkheden te verkennen.
Heeft u interesse: Stuur een mailtje
naar kamperpoorters@gmail.com
of neem telefonisch contact op
via nummer 0623200515 (Herma
Wolters, voorzitster).

Buurtpraat
Voorheen was mijn wandeling over
het ‘tweede’ stukje Hoogstraat, een
erg saaie belevenis. De Feniks;
Hoe ik ook keek, ik kon er geen
schoonheid in zien. Een stenen
opzet, met een gigantische hoge
muur van damwandprofiel. Hier en
daar een klein lullig raampje. En
dan de Lijnbaankant. Een grote
metalen hal, die in de winter steenvast als ‘sleurhut parking’ word
gebruikt.
Nee, de Feniks was nu niet een
uitnodigend plekje in de wijk. Tegenwoordig is dit een heel ander
verhaal. Is er een variatie in bouw,
waarin ik nog steeds nieuwe elementen vind. Hoe ik ook rondloop,
het blijft boeien. Ik ben benieuwd
naar het eindbeeld en geniet van
het idee dat er nog steeds nieuwe
elementen bij gaan komen.
Wat zal het heerlijk zijn om hier te
mogen wonen, op dit stukje parel
van deze wijk. Ik denk dat ik op
mijn wandeling langs dit terrein
maar eens een nieuwe bewoner ga
vragen hoe hij of zij dit ervaart.

Buurtfeest Kamperpoort 2012
Zaterdag 22 september jongstleden stond het jaarlijkse Buurtfeest weer op de agenda. Inmiddels traditiegetrouw werd dit
buurtfeest tijdens de Nationale
Burendag georganiseerd.
De organisatie van het buurtfeest,
wijkvereniging STRIK en de wijkwerkers van Travers Welzijn, kunnen weer terug op een geslaagde
middag. De weergoden waren ons
goed gezind, want het was een
prachtige nazomerse dag met een
paar spetters tussendoor.
Een gezellig terras in de Touwslagerij met een bar verzorgd door
het Buurtrestaurant van de Kamperpoort. De muziek werd verzorgt
door een DJ wat voor een gezellige
sfeer zorgde. Het braakliggende
terrein aan het eind van de Eerste
baan werd omgetoverd tot een
speelplek voor zowel de jeugd als
de volwassenen.
Behalve een kinderpaleis en een
jungle survivalbaan was er ook een
Crazy voetbal waar zowel jong al
oud een poging kon ondernemen
om de uitdaging aan te gaan om zo
lang mogelijk op een bewegende
bal te blijven zitten.
Deze dag stond ook de wedstrijd
tussen PEC Zwolle en FC Groningen op de agenda. Hiervoor waren
vrijkaarten te winnen. Kinderen
konden deze winnen door met
elkaar de strijd aan te gaan tijdens
een stoelendans. Zo konden er

deze avond tien kinderen inclusief
ouders naar de voetbal.
Ook de kunstenaars ontbraken niet
op het feestterrein, zij hadden een
schilderactiviteit georganiseerd.
Prachtige houten vogels konden
worden beschilderd. Deze zullen binnenkort op de bouwhekken
van de nieuwe Vogelbuurt worden
opgehangen.
Al met weer een geslaagde editie
van het jaarlijkse buurtfeest, met
deze dankzij de inzet van vele vrijwillige buurtbewoners.
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Veelzijdig zomerkamp

Elf jongeren en acht begeleiders
vertrokken deze zomer per auto
naar de Eskamp in Lemele.
Eenmaal aangekomen kreeg
iedereen een warme maaltijd. In
de avond werden de jongeren in
twee groepen gedropt rond de
Lemeleberg. Zodra iedereen de
weg terug had gevonden was het
tijd voor een goede nachtrust.

De volgende dag vertrok de groep
naar Massier in Ommen, waar de
jongeren aan allerhande activiteiten
konden deelnemen. ’s Avonds
stond een leuk spel op de agenda:
het ‘Ik hou van Holland’ spel was
voor de leiding heel leuk, maar
de jongeren vonden de vragen
en opdrachten niet van deze
tijd. Dat zegt veel meer over de
leeftijd van de leiding dan over de
muziekkennis van de jongeren.
Na een avond met veel
kampgeintjes werd het dan toch
eindelijk stil in de kampeerboerderij.
Zondagochtend ging de groep
naar Nijverdal om te lasergamen
en na deze sportieve afsluiting
was het tijd om naar huis te gaan.
De jongeren was moe, maar zeer
voldoen.

Jeugdland 2012
Indianen en cowboys hebben de
laatste week van de zomervakantie
de Kamperpoort onveilig gemaakt.
Ruim zeventig kinderen hebben
zich de hele week vermaakt met
huttenbouwen, knutselpret en
theaterspel. Zo maakte de jeugd
onder meer een eigen mini tipi, een
pijl en boog en een indianentooi.
Een grote groep vrijwilligers hield
een oogje in het zeil en hielp waar
nodig was mee.
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Deelname bewoners Feniksbuurt
aan project ‘Samen voor de buurt‘
De afgelopen periode zijn
bewoners van het nieuwe
Feniksbuurt uitgedaagd om deel
te nemen aan het project ‘samen
voor de buurt’. Dit project is
onderdeel van de wijkschat.
Deze wordt inmiddels alweer
de nodige jaren uitgevoerd in
de Kamperpoort. Nu was het de
beurt aan de bewoners van de
Feniks.
De afgelopen periode zijn alle
veertig huishoudens benaderd
voor een huisbezoek. Tijdens het
huisbezoek gaat de wijkwerker in
gesprek met hen. Hierin worden
vele onderwerpen onder de
loep genomen. Hoe kijkt men

bijvoorbeeld aan tegen de sociale
samenhang, leefbaarheid en
veiligheid in de buurt.
Dinsdagavond 18 september
jongstleden werd de ‘FeniksFinale’
gehouden. Tijdens deze
finaleavond werden de uitkomsten
van de huisbezoeken aan de
bewoners gepresenteerd. Op
deze avond waren er ongeveer
vijfentwintig buurtbewoners
aanwezig. In een tent op de
parkeerplaats van de Feniks
maakten bewoners onder andere
kennis met de wijkagent van
de Kamperpoort. Helaas was
woningbouwcorporatie SWZ deze
avond afwezig en dit vonden de

aanwezige bewoners wel een
gemiste kans. Mede omdat de
openbare ruimte nog steeds een
grote ergernis is voor bewoners.
Het braakliggende terrein, het
vele onkruid en de woningen die
niet worden afgebouwd zijn voor
bewoners nog steeds een grote
ergernis.
Toch wonen de nieuwe bewoners
met veel plezier in de nieuwe
Feniksbuurt. Bewoners beginnen
elkaar steeds beter te leren kennen.
Zij geven aan hier de komende
jaren nog met veel plezier te

mogen wonen. Bewoners hebben
aangegeven volgend jaar graag
zelfstandig een barbecue te
organiseren voor de Feniksbuurt.
Een mooi resultaat!
Het project krijgt dus nog een
vervolg. Bewoners krijgen
binnenkort een unieke flyer in de
brievenbus over de uitkomsten.
Hierin staat ook een verslag van
de ‘FeniksFinale’ en natuurlijk de
onderwerpen waarop een vervolg
zou moeten komen. Lees ook de
artikelen in deze wijkkrant over de
Feniks, geschreven door bewoners.

Wonen op het nieuwe Feniksterrein
In februari 2011 zijn wij verhuisd
naar het Fenixterrein. Wat een
stress; de oplevering zou eerst
in 2010 plaats vinden, maar dit
werd steeds weer uitgesteld.
Eindelijk was het dan zover, we
gingen aan de slag. Wat was de
opgeleverde woning echter kaal.
En de tuin leek wel een grote

zandbak. Er kwam heel wat bij
kijken voor alles klaar was. Ook
moesten we nog afwachten of het
prettig wonen was in de buurt. Maar
langzamerhand leerden we onze
naaste buren kennen en maakten
we hier en daar een praatje.
We kennen nog niet alle bewoners,
maar door het project ‘samen
voor de buurt’, uitgevoerd door de

wijkwerkers van Travers Welzijn,
leer je meer buren kennen.
Tijdens de ‘FeniksFinale’ werd
bekend gemaakt hoe we met
elkaar het wonen in de nieuwe
buurt ervaren. Onder het genot
van soep met broodjes en een
drankje werd daar over nagepraat
en dat was erg gezellig. Alles is
het nog niet wat het moet zijn;

zo zijn er nog veel kale stukken
op het Feniksterrein. Ook is er
nog geen speelgelegenheid voor
kinderen en zie je veel onkruid op
het binnenterrein. Maar toch, wat
wonen wij hier goed. Dichtbij het
centrum, een leuk huis en fijne
buren. Wat willen we nog meer?
Annie Wendt
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Peuterspeelzaal De Hoogstraat weer van start
Na de zomervakantie, met
gelukkig regelmatig veel
zon, is de peuterspeelzaal
weer van start gegaan.
Een aantal kinderen
zijn vertrokken naar de
basisschool en er is in de
groep weer ruimte voor
nieuwe peuters.
Tijdens twee of vier ochtenden
in de week kunnen kinderen
vanaf twee en een half jaar
hier heerlijk spelend leren.
Deze week zijn wij begonnen
met ons nieuwe thema
’Mensen’. Samen leren we alle
lichaamsdelen kennen en wat
je daar mee kunt doen! Het
is een thema vol beweging
en dat is wat kinderen graag
doen, zowel binnen als ook

buiten. Iedere dag gaan we
dan ook buitenspelen, ook als
het wat kouder gaat worden.
Daarom is het belangrijk om
de kinderen warm te kleden
en zorgen wij ervoor dat we
sportief bewegen. Dit doen
we onder andere door met
de bellenblaas te spelen.
Daar ga je wel van zweten,
want om steeds achter alle
bellen aan te rennen kost
lekker veel energie. Ook
hebben we buiten een leuk
liedje gezongen over lopen,
springen,stampen en rennen.
Dat is spannend om te doen,
je voelt je lekker warm worden
en het is gezellig. Naast Juf
Angelique werk ik (Juf Mieke
van Oeveren) sinds drie
weken op de speelzaal. Ik

heb de afgelopen vijftien jaar
voor Doomijn gewerkt in de
wijk Holtenbroek. Ik heb twee
zonen en een man. Ik fiets
graag en hou ervan om af en
toe creatief bezig te zijn. Op
mijn werk heb ik het altijd erg
naar mijn zin, de kinderen zijn
heerlijk eerlijk en er is altijd
plezier, ook als we serieus
bezig zijn en dat is belangrijk
als je wat wilt leren. Ons
volgende thema, jullie raden
het al gaat over de herfst. Een
gezellig, kleurrijk thema waar
ik naar uit kijk. Vooral door de
warme chocolademelk en de
wind die om het huis waait.
Met vriendelijke groeten,
Angelique en Mieke

ChecKid 2012 gaat van start
Dit najaar vindt het succesvolle onderzoek ChecKid
voor de derde keer plaats.
Dit grootschalig leefstijlonderzoek onder ruim 10.000
Zwolse basisschoolleerlingen is ontwikkeld om (on)
gezond gedrag, leefstijl en
de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart te
brengen. ChecKid is in 2006
gestart en wordt iedere drie
jaar uitgevoerd.

Het ChecKid-onderzoek bestaat uit het invullen van vragenlijsten door u als ouder en
door kinderen uit groep 6,7 en
8. Bovendien wordt de lengte,
het gewicht en de middelomtrek van uw kind gemeten.
Op de website www.windesheim.nl/checkid leest u alle
informatie voor ouders.
Resultaten en Jongeren op
Gezond Gewicht methode
(JOGG)

De organisatie en uitvoering
van het onderzoek is in handen van het Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht
Zwolle (OPOZ) van VU-Windesheim in samenwerking met
GGD IJsselland.

De resultaten van ChecKid leveren een belangrijke bijdrage
aan de Jongeren op Gezond
Gewicht (JOGG) methode
waar de gemeente Zwolle
gebruik van maakt. De Zwolse
beweging van JOGG heet
Zwolle Gezonde Stad.
In een JOGG-gemeente werken lokale partijen uit onderwijs, zorg, bedrijfsleven, sport,
recreatie, woningbouw, welzijn
en media samen om gezond
eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken.

Uw kind doet toch ook mee?
Indien u kinderen op de basisschool heeft, is de kans groot,
dat zij onlangs een uitnodiging
voor het ChecKid-onderzoek
hebben ontvangen. Deelname
aan het onderzoek is belangrijk in het kader van de ontwikkeling van Zwolle Gezonde
stad en wordt zeer op prijs
gesteld.

Ook dragen de resultaten van
ChecKid bij aan verbetering

van de activiteiten binnen de
JOGG-aanpak, zodat deze
nog beter aansluiten bij de
lokale behoeften en wensen.
Er kunnen programma’s op
maat ontwikkeld worden die
bijdragen aan een gezonde
leefstijl en een gezonde
leefomgeving in wijken, op
scholen of in gezinsverband
in Zwolle. Daarnaast kunnen naar aanleiding van de
uitkomsten bestaande programma’s worden verbeterd.
Het doel van de JOGG is
uiteindelijk om de stijging van
overgewicht bij jongeren om te
zetten in een daling. Voldoende bewegen en gezonder eten
wordt de norm. De ambitie
van JOGG is dat Nederland
in 2020 de gezondste jeugd
in Europa heeft. JOGG is een
initiatief van het Convenant
Gezond Gewicht, waar Paul
Rosenmöller de voorzitter van
is.
Kijk voor meer informatie op:
www.windesheim.nl/Checkid
www.ggdijsselland.nl (projecten)

Kerstbakjes maken
Donderdag 13 december gaan we kerstbakjes maken in het wijkcentrum.
We starten om 19.30 uur. Iedereen zorgt zelf voor een bakje of een schaal.
Kosten zijn € 4,00 Graag opgeven voor 7 december in verband met de inkoop van groen en
dergelijke. Johanna zorgt voor koffie, thee en wat lekkers.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
11.30 - 13.00 uur

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
11.30 - 13.00 uur

Inloop / koffietafel
Johanna’s buurtrestaurant

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

Inloop / koffietafel
Koffiebingo voor volwassenen
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Kinderen
Dinsdag
15.45 - 16.45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 16.00 uur
18:00 - 19.30 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
Meidenclub 7 t/m 10 jaar

Donderdag
15:45 - 16:45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Voor meer info: Kinderwerk Kamperpoort
Miny Westra, m.westra@travers.nl
Wijkcentrum 038 - 4213120

Jongeren
Maandag
19.30- 21.00 uur
Jongensclub 10+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagaires)
Dinsdag
15.30-17.00 uur		
			

Sport & spelactiviteiten Elbertplein
(o.l.v. Ingrid en stagiares)

Woensdag
13.30-16.30 uur		
Inloopmiddag 10+
			
19.00-20.30 uur		
Meidenclub 10+
			
Kosten : 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
Donderdag
15.00-17.00 uur		

Inloopmiddag 10+

Vrijdag
20.00-22.00 uur		
			
			

SOOS 12-17 jaar
Tweede + vierde week van de maand
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)

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

"
Datum 		
Tijd		
Voor wie
Kosten		
Waar		

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

:
:
:
:
:

Donderdag 13 december
Inloop vanaf 19:30 uur
Volwassenen
€ 4,00 euro per persoon.
Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Naam…………………………………………………………...........................................................
Komt 13 december kerstbakjes maken met …...... personen

Hyves: Jongerenwerk Kamperpoort
Facebook: Jongerenwerk KP

Let op:

In de zomervakantie kan dit programma afwijken! Ook
worden er extra activiteiten aangeboden. Houd hiervoor
het infromatiebord in het wijkcentrum in de gaten.
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Verkeersveiligheid in de wijk
Waarschijnlijk is het
iedereen in de Kamperpoort
al opgevallen. Op diverse
plekken in de wijk zijn
er verkeersmaatjes
opgehangen aan
lantaarnpalen.
Buurt-bewoners van de
touwslagerij hebben de
borden gekregen na overleg
met de gemeente en
openbaar belang over de
verkeersveiligheid. Auto’s
rijden te hard, ondanks alle
drempels en waarschuwende
stickers die op de
lantaarnpalen zijn geplakt.
Een grote groep bewoners
heeft de verkeersmaatjes
opgehangen. Na enige tijd
zullen deze ‘maatjes’ op
andere plekken worden
opgehangen, zodat alle
verkeersdeelnemers op hun
snelheid blijven letten.

Hoewel kinderen onder de
twaalf jaar niet strafrechtelijk
vervolgd kunnen worden, is
beslagneming van de step wel

degelijk mogelijk. De ouders
kunnen bovendien bekeurd
worden voor het feit dat hun
kind ermee rijdt.

Een nieuwe trend in de
wijk zijn de gemotoriseerde
stepjes, waarop buurtkinderen
allerlei capriolen uithalen.
De politie ziet de laatste tijd
steeds vaker jonge kinderen
op gemotoriseerde stepjes
rijden. De stepjes zijn echter
geen speelgoed, vooral
vanwege het feit dat er
gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan in het verkeer.
Daarnaast betreft het rijden
met niet goedgekeurde
exemplaren een strafbaar feit.

Sinterklaas op bezoek in
de Kamperpoort
Het lijkt misschien wat vroeg, maar in december is het natuurlijk weer zover.
Dan bezoekt de Sint ook ons wijkcentrum weer.
Alle kinderen van 2 t/m 8 jaar zijn van harte welkom op woensdag 5 december. Kinderen van 2
t/m 5 jaar mogen één volwassene meenemen als begeleider. Meedoen kan door onderstaand
strookje in te leveren bij het wijkcentrum. Bij het inleveren van het strookje graag gelijk de eigen
bijdrage betalen. Inleveren kan tot vrijdag 23 november. Kinderen die na 23 november worden
opgegeven kunnen helaas niet deelnemen, dus wees er op tijd bij. Wil je meerdere kinderen
opgeven, dan kun je in het wijkcentrum extra opgaveformulieren krijgen.

Datum:		
Tijd:		
Leeftijd:		
Kosten:		
		
Waar:		

woensdag 5 december
13:30 tot 15:30 uur
kinderen van 2 t/m 8 jaar
5 euro per kind
(STRIK legt 5 euro bij zodat ieder kind een cadeau ontvangt van 10 euro)
Wijkcentrum Ons Eigen Huis

"
Opgaveformulier Sinterklaas
Naam: ……………………………………………………………………....j/m*
leeftijd: ……………………….Adres:………………………………………………………………………
tel: ……………………………………
Wensen: ……………………………………………………………………………………….
Bijzonderheden ………………………………………………………………………………….
* doorhalen wat niet van toepassing is

Kijk verderop in
deze wijkkrant
voor de foto’s van
het zomerkamp en
Jeugdland 2012!

Evenementenprogramma
oktober t/m december 2012
10 oktober		
Concert Helene Fischer
Duitse zangeres Helene Fischer komt met nieuwe
tour ‘Für einen Tag (Live 2012)’ naar Nederland.
17 t/m 23 oktober
LEGO WORLD
Hét allergrootste LEGO spektakel in de wereld.
28 oktober		

Snuffelmarkt

3 november		

Open Doors

14 en 15 november

Studiebeurs Zwolle

17 en 18 november
Landbouwminiaturenbeurs
Tijdens deze beurs en tentoonstelling zijn er
standhouders uit vrijwel alle landen van Europa met
miniaturen en aanverwante verzamelaarsobjecten.
24 en 25 november
Paraview
Tijdens Paraview kunt u op een ontspannen manier
kennismaken met spiritualiteit, paranormale zaken
en diverse alternatieve geneeswijzen.
1 december		
Golden Earring
De enige en echte Godfathers van de Nederlandse
Rock-’n-Roll staan als vanouds garant voor een
wervelend concert.
7 en 8 december

HHH-Show

