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Een aantal bewoners met 
ondersteuning van Travers 
welzijn heeft het afgelopen 
jaar een kaart en kwartetspel 
over de Kamperpoort gemaakt. 
Een activiteit vanuit de sociale 
pijler Kamperpoort. Dit is in 
het buurtmuseum gebeurd 
waar al het materiaal, de foto’s 
de geschiedenis voorhanden 
was. Kamperpoort. Het 
resultaat is een mooi kaart 
en kwartetspel. Dit hebben 
we gevierd op woensdag 
12 mei met alle betrokken 
samenwerkingspartners, de 
werkgroep, de sponsoren en 
de bewoners. 

Het Buurtmuseum stond 
gezellig vol,  Trijnie Drint van de 
werkgroep heeft wat verteld over 
het ontstaan van het kwartetspel 
en hoe de werkgroep er mee aan 
de slag is gegaan. Een jaar lang 
is door de werkgroep aan dit spel 
gewerkt. Naast Trijnie zaten hier 
Jacob Donze, Jan Smit, Tjeerd 
Smit en Tonnie van de Wetering 
in met ondersteuning vanuit 
Travers Welzijn.. Een speech 
van wethouder Vedelaar, de 
wethouder voor de Kamperpoort 
(herstructurering) en cultuur 
volgde. Vanuit de Gibogroep 
werd door Henk Meuleman een 
cheque overhandigd met het geld 
wat zij gesponsord hebben..  

De Kamperpoort wordt ingrijpend 
geherstructureerd Het spel geeft 
een stukje geschiedenis van 
de wijk, houdt herinneringen 
levendig, Verder is het spel goed 
te gebruiken voor nieuwkomers, 
kaartavonden etc.
Studenten van Artez hebben de 

avond afgesloten met het lied “O 
Kamperpoort”
 
Het kaartspel is te koop voor 
€ 3,50 in het Buurtmuseum 
aan de Hoogstraat 88 of in 
Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
Hoogstraat 86.

Een feestelijke presentatie van het 
Kaart en kwartetspel Kamperpoort

De werkgroep speelt met het nieuwe kaartspel het eerste spelletje met wethouder Vedelaar. 

In de nacht van 20 op 21 april 
hebben een stel onverlaten 
het jeugdhonk vernield en 
leeggestolen. Zo blij als we 
allemaal waren met de hard 
verdiende bingoplankjes van 
Paul de Leeuw, zo groot is 
het verdriet dat de kinderen 
niets maar dan ook helemaal 
niets meer hebben in hun 
jeugdhonk. 

Niet alleen de materiele schade 
is groot, maar ook de immateriële 
schade is behoorlijk. Zo hebben 
kinderen met hun eigen spulletjes 
het jeugdhonk op geleukt, en 
zelfs dat is gepikt. 
Zo had Selina haar eigen 

discobol geschonken aan 
het jeugdhonk, om maar een 
voorbeeldje te noemen. Ze 
was zeer aangeslagen toen 
ze ontdekte dat zelfs dat 
weggenomen was. De reacties 
van de kinderen waren dan ook 
zeer uiteenlopend. De een was 
heel erg boos, de ander intens 
verdrietig. Ook bij de ouders was 
het nieuws ingeslagen als een 
bom. Zo groot zelfs dat Angelique 
(moeder van Kelvin en Dewey) 
boos naar SBS 6 heeft gebeld. 

Dit in de hoop dat de daders 
wroeging zouden krijgen en de 
spullen als nog terug zouden 
brengen. 

Op woensdagmiddag kwamen de 
mensen van Hart van Nederland 
bij ons langs en hebben Johanna 
en de kinderen geïnterviewd. 
Mark vond dat je gestoord in 
je hoofd moet zijn als je van 
kinderen pikt, Jelle vond het 
niet normaal en zei “nu hebben 
we helemaal niks meer”. Kelvin 
vertelde dat ze zelfs de snoepjes 
van Johanna hadden gepikt, dat 
was helemaal belachelijk. Wie 
doet nu zoiets? 

Sommige kinderen wilden niet in 
beeld, omdat ze hier geen gewone 
woorden meer voor konden 
vinden, alleen maar woorden die 
zo lelijk waren dat  je ze eigenlijk 

niet mag gebruiken.  Mark en 
Kelvin opperde dat ze misschien 
een rommelmarkt kunnen 
organiseren of statiegeld kunnen 
sparen om “hun honk” enigszins 
weer op te knappen. Leone 
opperde dat Johanna zolang wel 
wat van haar speelgoed mocht 
lenen, en eigenlijk wilden alle 
kinderen wel wat afstaan om 
een markt te organiseren om wat 
terug te verdienen. Het is ons 
heel duidelijk dat het verdriet van 
de kinderen groot is, en wij hopen 
dan  ook innig dat de vingers van 
de daders er afvallen, en dat 
ze bij hun volgende kraak een 
bloeddorstige hond tegen het lijf 
lopen. 

Kinderen verdrietig na inbraak
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Hallo bewoners van de Kamperpoort,

Het is een eer om in de wijkkrant 
een stukje te schrijven en mij 
aan jullie voor te mogen stellen. 
Op 1 juni begin ik in jullie wijk als 
jongerenwerker.
Ik ben Cristianne Schram en woon 
samen met mijn man en twee 
dochters van 9 en 7 jaar met heel 
veel plezier in Zwolle. 
Van mijn nieuwe collega’s heb ik 
gehoord dat meerdere jongeren 
benieuwd naar mij zijn? Ik kan je 
vertellen dat ik ook erg benieuwd 
naar jullie en jullie wijk ben en heb 
er zin in om jullie te leren kennen.

Ik sta open voor vragen en ideeën 
en wil graag naar je luisteren en 
je helpen als dat nodig is. Samen 
met jullie wil ik spelletjesmiddagen 
en wedstrijden organiseren, leuke 
en interessante informatieavonden 

organiseren over onderwerpen die 
jullie interesseren, cursussen geven 
en nog veel meer wat het wonen in 
de Kamperpoort nog leuker maakt.
Kom maar snel binnen in Ons Eigen 
Huis en we zullen elkaar vast zien. 

Groetjes,
Cristianne

Hallo beste mensen van 
de Kamperpoort, 

Zoals jullie kunnen zien en horen,  
timmert STRIK aardig aan de weg 
in deze wijk.
We hebben hele leuke ideeën, 
en hele leuke activiteiten. Helaas 
zijn wij straks nog maar met zijn 
tweetjes. Miranda gaat verhuizen. 

Wij zijn dan ook dringend op 
zoek naar iemand die de rol van 
secretaris op zich wil nemen en 
naar een algemeen bestuurslid. 

Op dit moment is het zo dat wij 
met zijn tweetjes de kar trekken, 
en dat doen we met plezier, maar 
soms is het wel een beetje veel. 
Vandaar deze oproep. Wie komt 
ons team versterken, zodat er nog 
meer leuke activiteiten in de wijk 
gehouden kunnen worden?!

Voor meer info kun je mailen naar 
strik.kamperpoort@live.nl

Groetjes Omaira en José 

Even voorstellen Oproep STRIK

In de nacht van maandag op 
dinsdag 20 april werd het 
wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’ in 
de Kamperpoort bezocht door 
ongewenste bezoekers. Deze 
nacht werd er in het wijkcentrum 
ingebroken. 
‘Ze zijn als beesten te keer gegaan’ 
was één van de vele reacties onder 
de bewoners uit de Kamperpoort. 
Iedereen die het wijkcentrum 
een warm hart toe draagt was 
geschrokken en aangedaan. Zowel 
de bewoners als de kinderen 
waren erg onder de indruk van de 
inbraak. 
Vooral voor de jongeren was het 
een bittere pil, want voornamelijk 
de jongerenruimte moest het 
ontgelden. ‘De jongerenruimte is 
bijna volledig gestript en over hoop 
gehaald’ aldus een jonge bewoner 
uit de Kamperpoort. Tot op heden zijn 
de daders helaas nog niet gepakt. 

Er waren nogal wat bewoners 
teleurgesteld en lieten het er niet 
bij zitten. Dit bleef bij de landelijke 
pers niet onopgemerkt, want zo 
was er televisie aandacht voor de 
inbraak. Hart van Nederland het 
dagelijkse nieuwsprogramma van 
SBS6 kwam opnames maken voor 
het programma. Zowel bewoners 
als kinderen werden geïnterviewd, 
uiteindelijk was er in late editie van 
Hart van Nederland een reportage 
over de inbraak te zien. Ook de 
Stentor heeft een artikel geschreven 
over de inbraak en de gevolgen 
daarvan. Sinds de sloop van de 
Vogelbuurt is de sociale controle 
minder voor het wijkcentrum, helaas 
heeft dit nu negatieve gevolgen. Op 
dit moment wordt er hard gewerkt 
om meer veiligheidsmaatregelen 
te nemen in het wijkcentrum, dit 
om het in de toekomst natuurlijk 
proberen te voorkomen.

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’ 
opgeschrikt na inbraak

De zumba is weer van start gegaan. 
Iedere donderdag avond werken 
zich weer 16 dames in het zweet. 
De reacties van de dames zijn zeer 
positief. Een leuke instructeur werkt 
daar natuurlijk ook wel aan mee.  
Na een uurtje intensief zumba les te 
hebben gekregen gaan de dames 
uitgeput, maar voldaan naar huis.

Er is nog steeds veel animo voor, 
maar helaas, vol = vol.
Voor diegene die geen zumba vol-
gen, maar dit wel graag willen, meld 
dit bij STRIK in het wijkcentrum. De 
kans is dan groot dat we nog een 
blok van 10 keer kunnen doen. 

Enige tijd geleden zijn wij  de 
wijk in gegaan om iedereen een 
bloem aan te bieden van STRIK. 
Een kaartje met de tekst “doe als 
een tulp en ga uit je bol” eraan 
vast gemaakt. De bedoeling van 
deze actie was om de mensen 
op deze  “depresiefste” dag van 
het jaar een beetje op te beuren. 
De reacties waren heel erg leuk. 
Mensen vonden het een leuke 
actie 

Toch doen er dubieuze geruchten de 
ronde over deze blauwe maandag. 
In het officiële persbericht waarin 
Blue Monday werd aangekondigd 
opperde Arnall een geweldige 

remedie tegen al die Blauwe 
Maandag depressiviteit: boek 
een vakantie! En laat dat officiële 
persbericht nu net uitgebracht zijn 
door …, ja,ja een reisbureau.  Een 
sterk staaltje marketing dus.

Gelukkig worden de dagen alweer 
langer en zijn we weer op weg naar 
de zomer. En komt de gelukkigste 
dag van het jaar er ook weer aan! 
Een ijsjes fabrikant (Walls Icecream) 
wist ons te vertellen dat die fijne dag 
ergens middenin de zomer viel, op 
18 juni in 2010 om precies te zijn. 
Walls onderbouwde dit met een 
ingenieuze formule van, jawel, Cliff 
Arnall! Strik zou strik niet zijn als 

we  dit heuglijke feit niet zouden 
vieren  met een lekker ijsje op de 
betreffende dag! 

Kom daarom op 18 juni naar het 
wijkcentrum voor een lekker 
ijsje!

De positiefste dag van het jaar



De herstructurering van 
de Kamperpoort is zoals u 
weet een enorme opgave. 
Het ‘ombouwen’ van de 
Kamperpoort naar “De Nieuwe 
Kamperpoort”, waar het ook 
goed wonen is, kan niet vanuit 
de kantoren. Regelmatig en 
krachtig overleg met bewoners 
is een zeer belangrijke sleutel 
tot succes. Binnen de Raad van 
Toezicht Kamperpoort nemen 
bewoners deze rol op zich; zij 

denken en praten veelvuldig 
mee over (concept)plannen, 
initiatieven en ontwikkelingen 
aangaande de buurt. En 
houden daarbij ‘toezicht’ op alle 
afspraken vanuit het verleden. 
Om als Raad van Toezicht dit 
nog beter te kunnen doen en om 
de eigen organisatie als Raad 
nog sterker te krijgen, hebben 
ze de afgelopen periode een 
training gevolgd.
In 10 avonden heeft de Raad 

van Toezicht zichzelf inzichten 
verschaft in hun huidige kracht 
en hoe ze dat beter kunnen 
benutten. Ook de minder 
krachtige punten (bv. het hebben 
van te weinig mensen om alles 
goed te kunnen doen) alsmede 
de kansen zijn inzichtelijk 
gemaakt. Er is een jaarplan 
met concrete actiepunten 
voor 2010 opgesteld en op dit 
moment wordt gewerkt aan een 
jaarbegroting. De leden hebben 
inzicht gekregen in hoe het 
samenspel tussen organisaties 
werkt en onderling zijn de taken 
tussen de bewoners verdeeld. 
Dit alles en nog veel meer zal 
hopelijk de Raad van Toezicht 
als organisatie goed doen. 

Aan het einde van de cursus 
hebben de leden van de 
Raad een heuse oorkonde 
ontvangen. De training is 
gegeven door René van Rijn 
van Travers Welzijn. En als we 
de leden zo mogen geloven 
smaakt het naar meer…….

Raad van Toezicht Kamperpoort 
volgt met succes training

Op maandag 3 mei ging onze 
eigen herrie in de keuken 
officieel van start. 
‘s Ochtends meldden zich de 
kinderen op het wijkcentrum 
die zich hadden opgegeven. 
We vertelden de kinderen 
nog even wat de regels 
waren, zoals goed luisteren 
naar de chef, want die is ten 
slotte wel de baas en vraag 
zoveel je wilt. Gewapend met 
schorten en koksmutsen 
vertrokken we richting Bistro 
De Zoete Inval.

Bij binnenkomst werden we 
warm onthaalt door Theo de 
eigenaar. We liepen door het 
restaurant en kwamen al gauw 
Tjibbe tegen. Niet zomaar de 
eerste de beste chef hoor, later 
bleek dat hij fantastisch kon 
jongleren met pannenkoeken. 
We kregen eerst een glaasje 
ranja en echte friese koek. 
Toen werden er wat dingen 
doorgenomen. Eten in een 
restaurant gaat natuurlijk niet 
zoals thuis. Toch zijn er heel 
veel regeltjes die je thuis ook 
wel kent.

Je hoort je dus te gedragen aan 
tafel, maar dat is nog niet alles 
hoor. Op de tafels staan borden 
en ligt er ook bestek. Dat ligt 
altijd op een bepaalde volgorde. 
Ook worden de servetten 
altijd op een bepaalde manier 
neergelegd. Er komt normaal 
gesproken ook een ober aan 
tafel, maar die was er dit keer 

niet. De kinderen werden 
verdeeld in twee groepjes. De 
ene groep ging met Tjibbe mee 
de keuken in, de andere groep 
ging mee met Theo naar het 
restaurant. De taken werden 
goed verdeeld. 

In de keuken ging Tjibbe met 
de kinderen aan de slag en 
maakten ze allemaal hun eigen 
pannenkoeken. De andere 
kinderen dekten de tafel en 
vouwden de servetten. Toen 
de pannenkoeken klaar waren 
gingen de kleine koks aan de 
tafel die net gedekt was zitten. 
Het belletje van de keuken ging, 
het eten kon uitgeserveerd 
worden. De bedieningsgroep 
serveerden netjes en namen 
de bestelling van het drinken 
op. Na het eten ruimdne zij 
de tafel af en vroegen ze of 
het gesmaakt had. Daarna 
draaiden de groepjes om. 
Het was heel bijzonder, vooral 
omdat ook de krant en de tv 
er bij waren. We hebben veel 
herrie gemaakt in de keuken 
van De Zoete Inval en het was 

ontzettend leuk. 
Op dinsdag  waren we te gast 
bij Grand Cafe Public. Heel 
interessant hoor, daar hebben 
ze een lift voor de afwas!!! 
Daar wilde de kinderen 
weleens een keertje in, maar 
dat mocht beslist niet van Ton. 
We kregen een rondleiding en 
weer beneden aangekomen 
gingen we met zijn allen de 
tafel dekken. De kinderen viel 
meteen op dat hier de servetten 
anders werden gevouwen. En 
er hingen heel veel schilderijen 
in het restaurant. Het was een 
heel andere sfeer. Toen we 
klaar waren met de tafel, zijn 
we naar de keuken gegaan die 
beneden was en daar kwamen 
we chefkok Joop tegen.

Chef Joop is heel handig met 
messen, en van hem hebben 
we een manier geleerd hoe je 
kunt snijden zonder je vingers 
te verliezen. Wow, wat kan 
hij snel groenten snijden zeg. 
Bij Public stond er gezonde 
pizza op het menu met een 
fruit shake. Een groepje ging 
groente snijden en de ander 
het fruit. Natuurlijk werd ook 
dit weer door de groepjes 
afgewisseld. Hier hebben we 
geleerd, dat gezond eigenlijk 
heel erg lekker is. Zo’n shake 
haal je niet bij de grote M. De 
kinderen hebben zelf hun pizza 
belegd, en Jelle kon maar 
geen genoeg krijgen over de 
verschillende paddenstoelen. 
Hij weet hoe je ze goed moet 

klaarmaken en dat gaat dus 
niet met een waterbadje!

Toen de pizza’s belegd waren 
heeft chef Joop ze in de oven 
gedaan. Alle pizza’s konden er 
tegelijk in. We gingen aan de 
tafel in het restaurant zitten en 
een paar minuten later zaten 
alle kinderen te smikkelen en 
te smullen van hun gezonde 
pizza en fruit shake. Het was 
ook best druk in het restaurant, 
want er waren best veel gasten. 
Perfect, want nu konden we 
meteen laten zien dat we 
etiquette hadden geleerd. 
Toen we klaar waren hebben 
we alle lieve mensen nog 
even bedankt voor hun goede 
zorgen. De kinderen hebben 
het de hele terugweg gehad 
over vitamines, en de snelle 
messen van chef Joop. Het wat 

een gezellige herrie bij Public.

10 en 12 mei hebben we 
precies hetzelfde gedaan, maar 
dan met een nieuwe groep 
kinderen uit de Kamperpoort. 
Daarna hebben we even geen 
herrie meer, want we moeten 
weer naar school, maar we 
beloven jullie dit toch nog een 
aantal keren te doen. 

Herrie in de keuken van De Zoete Inval en Public

Voortgang Feniks

Inmiddels zijn de werkzaamheden in volle gang. Over het hele Feniks- 
terrein worden boorbalen in de grond gebracht. Ook zijn ze druk bezig 
met leidingen e.d.. 



Soms realiseer je je niet hoe 
belangrijk iemand voor je is. Ze 
is er gewoon altijd. Zorgt dat 
alles geregeld wordt. Maar dat 
valt niet op, want zodra alles 
goed loopt doet ze een stap 
terug, en verdwijnt ze weer naar 
de achtergrond. 

De camera van SBS’s Hart van 
Nederland stond daarom 6 mei jl. 
op Johanna gericht. 
Speciaal uit Hilversum kwam een 
verslaggeefster en cameraman 
een special over haar maken. Dat 
was even slikken voor Johanna, die 
op dat moment kans maakte op de 
eretitel “het hart van Nederland”. 
Vanwege de 5000ste uitzending 
waren ze op zoek gegaan naar 
Het Hart. 600 mensen waren 
opgegeven, maar onze Johanna 
werd eruit gehaald. En terecht 
ook natuurlijk. De opkomst in 
het wijkcentrum was dan ook 
massaal.

Zonder Johanna is er maar weinig 
te beleven in het wijkcentrum. 
Ouderen halen bij haar restaurant 
eten (en jongeren trouwens 
ook), met jeugdland smeert ze 
broodjes voor de kinderen. Springt 

de tomatensoep in bij Paul de 
Leeuw voor 200 bingoplankjes en 
regelt iedere week een gezellige 
koffiebingo in de club. Met de 
avondvierdaagse staat ze in weer 
en wind de kinderen op te vangen 
voor een bekertje ranja en een 
koekje of snoepje. De kindjes die 
niet verder kunnen neemt ze mee 
terug in haar auto. Ze staat op 
een Hollandse avond de portier 
uit te hangen, en tevens is ze druk 
achter de bar. En haar man???
Tja, als die haar wil zien, moet hij 
maar meehelpen op zo’n avond! 
Er is echt niets te gek, of Johanna 
kun je het vragen. 

Daarom hebben wij op moederdag 
ook een ontbijtje bij haar laten 
bezorgen namens alle mensen uit 
de kamperpoort die Johanna een 
warm hart toedragen. Uiteindelijk 
is zij ook een beetje moeder voor 
velen in de wijk. In welke wijk 
gebeuren er nog zulke dingen?? 

Het kan toch niet zo zijn dat Johanna 
in december geen baan meer heeft 
omdat dan het definitieve eindpunt 
van haar gesubsidieerde ID baan 
is aangebroken???
We hebben een handtekeningen 

actie gehouden om duidelijk te 
maken dat Johanna heel belangrijk 
is voor de kamperpoort. Zelfs 
SBS 6 vond dit reden genoeg 
om haar door te laten gaan als 
genomineerde voor “het hart”. 
Uiteindelijk heeft heel Nederland 
op vrijdag kunnen stemmen en is 
Johanna het net niet geworden. 
De nr. 1 was natuurlijk ook dik 

verdiend, maar Johanna kan toch 
heel trots zijn op haar nominatie, 
want eigenlijk waren er in deze 
wedstrijd geen verliezers. 

December is nog ver weg, maar 
de gemeente heeft natuurlijk 
al wel kunnen vernemen dat 
het belangrijk is om Johanna 
te behouden. En vooral in het 

kader van de herstructurering is 
Johanna toch een belangrijke spil 
voor het wijkcentrum. Door haar 
worden vele dingen ondersteund 
en begeleid. Ook is zij een heuse 
informatiebaak als het gaat over 
organiseren van activiteiten, voor 
wie, wanneer enz enz. Bij deze 
Johanna, ben jij in ieder geval het 
Hart van de wijk ! 

Het Hart van Nederland

Op 23 maart was het 
dan eindelijk zover. 
Vrouwenverwendag 2010 
ging voor de vrijwilligers 
om 8.30 uur en voor de 
wijkbewoners om 10.00 uur 
van start. Het was een zeer 
geslaagde dag. De opkomst 
was iets minder dan 
voorgaande jaren, omdat 
er natuurlijk veel mensen 
uitverhuisd zijn, maar toch 
waren er heel wat vrouwen 
op afgekomen. 

De maandag  ervoor was het in 
de keuken van Johanna al een 
drukte van jewelste. Zij wilde 
graag weer haar turkse pizza’s 
maken die er bij de dames 
in gaan als koek. Miranda 
heeft haar de hele maandag 
geholpen. Boodschappen 
doen, de pizza’s maken, de 

soep voorbereiden enz. enz. 
’s middags kwam er hulp om 
de boel in de zaal in te delen 
en alles klaar te zetten voor 
de inschrijvingen voor de 
volgende dag. Dinsdag waren 
de vrijwilligers allemaal al vroeg 
aanwezig en werden de laatste 
dingen besproken. 

Het zou dit jaar iets anders 
gaan dan voorgaande jaren. 
Strik had de oortjes goed los 
gehad met betrekking tot de 
dingen die voorgaande jaren 
niet helemaal gesmeerd liepen 
en had een goede planning 
gemaakt. Bij binnenkomst 
kreeg iedereen een persoonlijke 
afsprakenkaart van Anneke 
waar de dames hun naam op 
konden zetten, en waren er een 
paar kleine regeltjes opgesteld 
die men bij aan de deur kon 

lezen. De inschrijvingen liepen 
gesmeerd, evenals de planning 
van de schoonheidsspecialistes, 
kapper, nagelstyliste, masseuse 
en pedicure. Er was veel 
aandacht besteed aan de 
aankleding van de grote zaal 
en iedereen had er ook duidelijk 
zin in. Het is een heerlijke 
tuttel dag geworden waarbij 
iedereen ook eerlijk aan bod 
kwam. De hele dag waren de 
tafeltjes gezellig gevuld met 
kletsende dames die onder het 
genot van een hapje en een 
drankje aan het wachten waren 
op hun volgende afspraak. Een 
heerlijke ontstress dag voor 
de dames. Ook moet zeker 
nog even vermeld worden dat 
de vrijwilligers zich deze dag 
geheel belangeloos hebben 
ingezet, en daar mag wel een 
compliment voor gegeven 
worden. 

Wat we wel erg sneu vonden 
was dat we de hele dag Martin 
Ekkel met zijn zware ziel onder 
zijn arm langs het wijkcentrum 
hebben zien sjouwen. Hij vond 

het maar niks die vrouwen 
verwendag, en vroeg zich 
hardop af waarom er ook geen 
mannen verwendag was. Het 
was een zielig gezicht en even 
hadden we het erg met hem 
te doen. Nou Martin, bij deze,  

voor jouw de uitdaging om 
samen met STRIK de mannen-
verwendag te organiseren, 
want wij weten niet waar jij blij 
van wordt. We zien je reactie 
graag tegemoet. 

Vrouwenverwendag 2010

Voor het eerst dit jaar 
kregen de bewoners van de 
Kamperpoort de mogelijkheid 
om hun belastingaangifte 
over 2009 te laten invullen in 
hun eigen wijk. Dit initiatief 
kwam tot stand door een 
samenwerking tussen De 
Kern Maatschappelijke 
Dienstverlening, bestaande 
uit Maatschappelijk Werk, 
Sociaal Raadslieden en 
de FormulierenBrigade en 
Travers Welzijn.
 
Via een Huis-aan-Huisflyer, 
verzorgt door Travers Welzijn, is 
de actie bij de bewoners onder 
de aandacht gebracht. In de 
spreekkamer Buurtacademie 
aan de Grote baan 11 konden de 
bewoners op maandagochtend 

22 en 29 april hun aangiftes 
laten invullen door de 
FormulierenBrigade. Dit onder 
leiding van Sociaal Raadslieden 
van de Kern Maatschappelijke 
Dienstverlening. 

De bewoners hadden zich voor 
deze ochtenden opgegeven 
bij het wijkcentrum van de 
Kamperpoort ‘Ons Eigen Huis’. 
De dames, Marie Diender en 
Herma Wolters, zorgden voor 
een hartelijk ontvangst en 
een kop koffie of thee voor de 
bezoekers aan de spreekkamer 
Buurtacademie. In totaal 
hebben de belastingaangiftes 
die deze ochtenden zijn 
gedaan, voor een opbrengst 
van ruim € 4000,- gezorgd.

Belastingaangifte 2009 in 
Kamperpoort zorgt voor 
goede opbrengst



Wat een mooi rustig plekje is 
de Theodora kapel midden in 
zo’n bewogen wijk! 
Tussen de Keersluis, Nieuwe 
Haven en het Lijnbaancomplex 
staat een oud gebouw wat 
vroeger een klooster is geweest. 
Midden in het gebouw zit een 
deur met daarachter een mooi 
oud, maar netjes onderhouden, 
kapelletje. Theodora Vos 
de Wael heeft de kapel 
waarschijnlijk geschonken aan 
Zwolle. De kapel werd alleen 
gebruikt door katholieken en er 
werden alleen maar katholieke 
diensten gehouden. Nu wordt 
er nog steeds 1 keer in de 
week een Katholieke dienst 
gehouden. Soms op zaterdag 
en soms op zondag. Ook 
wordt er 1 keer in de maand 
een oeconemische dienst 
gehouden. 
Iedereen is welkom in de kapel. 
Elke dag is hij open en kunt u er 
bidden of een kaarsje branden 

voor dierbaren. De kapel wordt 
ook af en toe gebruikt voor 
een uitvaartdienst. Stichting 
vrienden van de Theodora 
kapel zou graag zien dat er 
nog meer gebruik van de 
kapel wordt gemaakt. Er hangt 
een hele mooie akoestiek in 

de kapel waardoor het heel 
geschikt is voor een concert. 
Ook zorgt de stichting voor 
het behoudt van de kapel. 
Het is geen monument, maar 
het mag absoluut niet weg uit 
de Kamperpoort. Dit zal ook 
niet gebeuren, maar er zit wel 

werk in de onderhoud van het 
gebouw.
Een bijzonder stukje aan de 
kapel is de piëta in de kerk. In 
Januari 2007 is een verstopt 
beeld in de kapel ontdekt. Het 
beeld van de treurende Maria 
en de juist overleden Jezus was 
verborgen achter een blinde 
muur, in een afgesloten nis. 
Hoe dit beeld daar gekomen 
is weet niemand. Misschien 
wilde de maker van het beeld 
in de tweede wereldoorlog het 
beeld niet stuk maken of kwijt 
raken en heeft het achter een 
muur gemetseld zodat het zou 
blijven bestaan. Het is een 
spannend verhaal over een 
prachtig beeld in een prachtige 
kapel in een mooie wijk. Het 
is de moeite waard om dit 
stukje geschiedenis midden 
in de kamperpoort een keer 
te bezoeken. De deur staat 
overdag altijd open.

In gesprek met Stichting vrienden van de
Theodora kapel

De zomerzon schijnt 
regelmatig volop. Buiten staat 
alles in bloei. De avonden 
zijn lekker lang. Fijn lekker 
genieten van de buitenlucht! 
Alleen, samen met familie 
of vrienden, of gezellig met 
uw huisdier. Wie houdt 
daar nu niet van? Natuurlijk 
willen we dat het ook voor 
iedereen fijn genieten blijft. 
Daarvoor hebben we elkaar 
nodig. Om te voorkomen 
dat het genieten van de een 
overgaat in overlast voor de 
ander. Want zeg nou zelf: de 
zomerpret voelt al een stuk 
minder met bijvoorbeeld 
hondenpoep aan uw schoen.

Verantwoordelijkheid, daar
draait het om. De verant-
woordelijkheid om als honden-
eigenaar de spelregels na te 
leven. Uw hond loopt aangelijnd 
daar waar het hoort. U ruimt 
de hondenpoep van uw hond 

zelf op en uw hond komt niet 
in verboden gebieden zoals 
kinderspeelplaatsen.

Maar ook bewoners zonder 
hond hebben hun verant-
woordelijkheid. Vindt u die 
ene loslopende hond van 
twee straten verderop maar 
eng? Zeg het even tegen de 
eigenaar. Dan weet hij dat en 
kan hij rekening met u houden 
door zijn huisdier aan te lijnen. 
En vraag uw buurvrouw ge-
woon of zij de volgende keer 
wél de poep van haar hond op 
wil ruimen. 
Natuurlijk heeft ook de 
gemeente Zwolle haar 
verantwoordelijkheid. Die 
neemt de gemeente met het 
opstellen van spelregels en 
met toezien op en handhaving 
van die regels. Maar ook met 
tal van voorzieningen voor 
honden en hun baasjes. 

Losloopterreinen, honden-
haltes en een hondenkaart
De gemeente Zwolle kent 
verschillende hondenlosloop-
terreinen waar u uw hond 
niet hoeft aan te lijnen  en 
waar u de grote boodschap 
van uw trouwe viervoeter niet 
hoeft op te ruimen. Daar kan 
uw hond lekker ravotten! De 
losloopterreinen zijn in elke wijk 
te vinden op zo’n maximaal 10 
minuten loopafstand.
Op andere plekken zijn ver-
deeld over de stad zo’n 40 
hondenhaltes te vinden. U 
vind er gratis opruimzakjes 
en een afvalbak, zodat u ge-
makkelijker aan de opruimpli-

cht voor hondeneigenaren kunt 
voldoen.

Speciaal voor hondeneigenaren 
heeft de gemeente Zwolle een 
hondenkaart uitgegeven. In 
de hondenkaart vindt u naast 
praktische informatie, tips 
en spelregels onder andere 
ook een overzicht van alle 
hondenlosloopterreinen en 
hondenhaltes in Zwolle. U 
kunt de kaart gratis afhalen 
bij het Informatiecentrum van 
de gemeente Zwolle in het 
Stadskantoor (Lübeckplein 
2), het Informatiecentrum 
Stadshagen (Werkerlaan 1A) 
en bij de wijkservicepunten. U 
kunt de kaart ook downloaden 

via www.zwolle.nl > wonen 
& leven > milieu en groen > 
hondenkaart.

Handhaving
Op deze manier willen we 
Zwolle voor alle inwoners, 
met of zonder hond, samen 
prettig en leefbaar houden. 
Toezichthouders van de 
gemeente Zwolle controleren 
daarnaast regelmatig of 
hondenbezitters zich houden 
aan de spelregels. Zodra een 
toezichthouder constateert 
dat een hond losloopt op een 
plek waar dit niet mag, of 
als hondenpoep niet wordt 
opgeruimd op plekken waar dat 
moet, maakt de toezichthouder 

een proces-verbaal op en krijgt 
de hondenbezitter een boete.

De paden op, de lanen in…

Spelregels

Voor de duidelijkheid staan hier de spelregels die gelden voor hondeneigenaren op 
een rijtje

Overal binnen de bebouwde kom van Zwolle (behalve op losloopterreinen) dient • 
u de hond aangelijnd te houden.

 
Hondenbezitters moeten overal binnen Zwolle zelf de poep van hun hond opruimen. • 
Met uitzondering van de losloopterreinen, beboste of ruige groenstroken. 

Binnen en buiten de bebouwde kom zijn kinderspeelplaatsen (zoals speelweides • 
en zandbakken) verboden gebied voor honden. Ook de voetgangerszones in 
de binnenstad en in de winkelcentra zijn verboden gebied voor honden. Deze 
regel geldt niet voor bewoners van deze gebieden. Zij kunnen hier met hun hond 
aangelijnd lopen. Ook geldt de regel niet voor de eigenaar of houder van een 
hond met een (blinden) geleide taak of een opsporingstaak. Tenslotte zijn ook 
de voetgangersgebieden voor musea, schouwburgen en bioscopen verboden 
gebied voor honden.

Voor Christine

Ster

Als een ster sta je nu 
aan de hemel

Stralend kijk je op de 
kamperpoort neer
Zo zal je in onze 

herinnering blijven
Als wij naar boven 
kijken keer op keer



Ongeveer 5 jaar geleden 
kwam Fieni Koiter in de 
Keersluis wonen. Vanaf het 
eerste moment dat Fieni in 
de kamperpoort woont is 
ze heel erg betrokken bij de 
wijk. 

De Kamperpoort is een mooie, 
gezellige wijk en dat moet door 
de herstructurering niet anders 
worden. Doordat Fieni een 
beperking heeft en bijna altijd 
in de elektrische rolstoel zich  
moet voortbewegen kan ze niet 
meer werken; maar stil zitten 
doet ze zeker niet. Samen 
met haar man Leo Jorink 
zit ze in allerlei commissies 
zoals de cliëntenraad van de 
Nieuwe Haven, Cliëntenraad 
SOZAWE  klankbordgroep 
WMO,Vervoersraad WMO, de 
Raad van Toezicht opbouw 
Kamperpoort en de sociale pijler. 
Hier zijn Leo en Fieni samen 
erg druk mee. Natuurlijk moet 
er nog wel tijd over blijven voor 

de kinderen en kleinkinderen, 
maar de wijk is ook belangrijk. 
Om er zoveel mogelijk voor te 
zorgen dat er genoeg te doen 
blijft in de wijk is Fieni elke 
dag in de Meerpaal te vinden. 
Dit is de recreatiezaal van de 
Keersluis. De bewoners van 
de Keersluis, maar ook van de 
Lijnbaan en de Nieuwe Haven 
krijgen hier allerlei activiteiten 
aangeboden.
 
Zo is er elke maandagmiddag 
van 14.30 – 16.00 uur 
sjoelen onder leiding van een 
vrijwilliger. Woensdagmorgens 
is er koffiedrinken en 
s’middags handwerken. Elke 
donderdagmiddag is een 
spellenmiddag met o.a. kaarten 
en rummikub. Hebben de 
bewoners zelf een leuk idee wat 
ze willen doen ,dan krijgen de 
bewoners daar ook gelegenheid 
voor. Het belangrijkste is dat 
de bewoners het naar de zin 
hebben en dat iedereen elkaar 

kan ontmoeten op een mooie 
locatie. Elke avond is de zaal 
open van 20.00 – 22.00 uur. 

De mannen zijn dan vaak aan 
het biljarten, de dames aan 
het breien, kaarten maken 
en spelletjes aan het doen. 
Mensen moeten zelf materialen 
mee nemen, maar de ruimte is 
altijd beschikbaar en er wordt 
tijd gemaakt voor een kopje 
koffie en een praatje. Ook 
kunnen de bewoners de zaal 
huren voor een verjaardag of 
een jubileum tegen een geringe 
prijs. Het geld dat hiervoor 
geïnd wordt komt ten goede 
voor de bewoners.

Wat Fieni zo leuk aan het 
vrijwilligerswerk vindt is dat ze 
onder de mensen kan zijn. Ze 
wil graag een luisterend oor 
bieden voor de bewoners van 
de Keersluis, Nieuwe Haven 
en het lijnbaancomplex. Fieni 
vind het belangrijk dat mensen 

elkaar in hun waarde laten. Hoe 
meer zielen hoe meer vreugd. 
Ook in de meerpaal. Iedereen 
is altijd welkom, voor een 
spelletje, een kopje koffie of 
een gezellig praatje. Ondanks 
dat er een paar vrijwilligers zijn 
kunnen wij meer vrijwilligers 
gebruiken die ook af en toe ook 
in de Meerpaal werkzaamheden 
willen verrichten en mee wil 

denken over de activiteiten 
die georganiseerd kunnen 
worden. 

Als het u leuk lijkt vindt als 
bewoner van de Keersluis of de 
Lijnbaan om ook als vrijwilliger 
iets te kunnen betekenen voor 
de Meerpaal dan bent u van 
Harte welkom.

Fieni Koiter, vrijwilliger in hart en nieren

Fieni en Leo

Vanaf 1 april hoeven ouders 
met een laag inkomen geen 
eigen bijdrage te betalen 
voor de speelzaal. De 
gemeente is van mening 
dat de financiën geen reden 
mogen zijn dat kinderen uit de 
laagste inkomensgroepen de 
peuterspeelzaal niet kunnen 
bezoeken. Daarnaast worden 
de extra dagdelen voor de 
voor- en vroegschoolse 
educatie gratis voor peuters 
waarbij een achterstand in 
de taalontwikkeling dreigt 
of aanwezig is. Bij Doomijn 
zijn we erg blij met deze 
ontwikkeling.

Ouders met een laag 
inkomen ontvangen een 
tegemoetkoming in de 
kosten van kinderopvang 
via een toeslag van 
de belastingdienst of 
de gemeente. Deze 
regeling geldt niet voor de 
peuterspeelzalen. Dit heeft 
tot gevolg dat ouders met een 
laag inkomen meer moeten 
betalen als ze hun kinderen 
naar de peuterspeelzaal 
willen brengen. Door de 
peuterspeelzaal voor ouders 
met een laag inkomen 

gratis te maken, kunnen 
meer kinderen naar de 
peuterspeelzaal gaan.

De vrijstelling geldt voor 
alleenstaande ouders met 
een bruto maandinkomen 
op of onder de €1.490,= en 
echtparen met een bruto 
maandinkomen op of onder 
€1.777,=. Ouders die al een 
kind in de peuterspeelzaal 
van Doomijn hebben 
en tot een van deze 
inkomensgroepen behoren, 
betalen vanaf 1 april jl. geen 
ouderbijdrage meer.

Daarnaast worden de 
extradagdelen voor voor- 
en vroegschoolse educatie 
(VVE) gratis voor peuters. Het 
gaat hier om extra dagdelen 
in de peuterspeelzaal voor 
peuters die ondersteund 
moeten worden in hun 
taalontwikkeling om zo een 
achterstand te voorkomen 
of te verhelpen.

Voor vragen of meer 
informatie kunt u terecht 
bij de klantenservice van 
Doomijn,  tel. 421 45 21.

Peuterspeelzalen 
van Doomijn 
voor lage inkomens gratis

Woensdagavond 28 april 2010 
werd in recreatieruimte ‘de 
Meerpaal’ van de Keersluis de 
straatfinale van ‘de wijkschat’ 
georganiseerd. Onder het 
genot van soep en broodjes 
uit Johanna’s restaurant 
werden de uitslagen van 
de huisbezoeken bekend 
gemaakt. 

De wijkschat is een methode 
waarbij een team van Travers 
op huisbezoek gaat bij de 
bewoners van een straat. Deze 
keer was het lijnbaancomplex 
aan de beurt. 
Miny Westra en Jeanine 
Bartelds van Travers Welzijn 
Kamperpoort zijn bij alle 
huishoudens langs gegaan 
om vragen te stellen over 
de leefbaarheid, de sociale 
samenhang, veiligheid, hoe 
het wonen in de Kamperpoort 
wordt ervaren, wat de 
toekomstdromen zijn voor de 
wijk en wat de bewoners zelf 
kunnen betekenen of willen 
inzetten voor hun wijk. 

Op de straatfinale 28 april werd 
de uitslag van ‘de wijkschat’ 
bekend gemaakt en een 
presentatie gegeven van de 
foto’s die van de bewoners 
genomen zijn met daarbij hun 
levensmotto. Op deze manier 
konden de bewoners zien 
wie er nog meer bij ze in het 
complex wonen. 

Paul de Jong van de Nieuwe 
Haven heeft een korte introductie 
gegeven over de activiteiten 

die er worden georganiseerd. 
Hier mogen de bewoners van 
het lijnbaancomplex ook aan 
mee doen. Ook mogen de 
bewoners gebruik maken van 
de openbare ruimtes en kunnen 
er maaltijden afhalen.
Hans Boumeester, huismeester 
van het complex, heeft vragen 
van de bewoners beantwoord; 
deze worden meegenomen in 
het bewonersplan.
Leo Jorink en Finy Koiter van de 
bewonerscommissie hebben 
verteld welke mogelijkheden en 
activiteiten er allemaal mogelijk 
zijn in ‘de Meerpaal’ , de 
recreatiezaal van de Keersluis.

De conclusies van het 
onderzoek en de foto’s worden 
in een boekwerkje gezet en 
binnenkort uitgedeeld onder 
de bewoners van de het 
lijnbaancomplex.
Miny Westra en Jeanine 
Bartelds beginnen binnenkort 
weer met een nieuwe wijkschat 
in de Lijnbaan en aan de Kleine 
Voort.

Straatfinale ‘de wijkschat’  
van Lijnbaancomplex



In de Touwslager & de Grote 
Baan hebben met succes 
tien tuinen deelgenomen 
aan het tuinenproject. 
In samenwerking met 
bewoners en het Gebieds 
Beheer Team (GBT) van 
de Kamperpoort is het 
tuinenproject georganiseerd. 
Bewoners kregen de 

mogelijkheid om gezamenlijk 
en met ondersteuning van 
professionals de voor tuinen op 
te knappen. Woningstichting 
Openbaar Belang waar de 
woningen van in bezit zijn 
en Travers Welzijn waren 
trekkers van het project. Beide 
organisaties kijken tevreden 
terug op het tuinenproject. ‘Het 

is een bijzonder en mooi project 
die we in gezamenlijkheid 
hebben uitgevoerd natuurlijk 
samen met de bewoners’. 
aldus Jeanine Bartelds 
de opbouwwerkster in de 
Kamperpoort. Ook Ryanne 
Hooijer, de woonconsulent van 

Openbaar Belang kijkt tevreden 
terug. ‘Het is mooi om te zien 
hoe we deze tuinen gezamenlijk 
hebben aangepakt. Door het 
gezamenlijk te doen konden 
we de kosten laag houden en 
liggen er nu weer tien tuinen 
prima bij’. Bewoners hebben 
er voor gekozen om een 
nieuwe stoep aan te leggen in 
combinatie met een tuinhek er 
om heen. 

De tuinen zijn aangelegd in 
samenwerking met Pauropus 
en de bewoners zelf. Op dit 
moment wordt de gehele 
openbare ruimte in de 
Kamperpoort opgeknapt. 
Woningstichting Openbaar 
Belang wilde hier graag iets 
mee doen, hier is het idee om 
het tuinenproject uit ontstaan 
nu ook met succes uitgevoerd. 

In de laatste week van de grote vakantie is er weer traditie getrouw 
het grote jeugdland spektakel. Dit wordt gehouden vanaf maandag 
16 augustus t/m vrijdag 20 augustus 2010. Jeugdland is bestemd 
voor kinderen in het basisonderwijs. Dus groep 1 t/m 8.

Er worden weer hutten gebouwd, geverfd en zoals ieder jaar ook 
weer ingericht met zelfgemaakte spullen. Om mee te doen hoef je 
je alleen maar op te geven door het strookje ingevuld in te leveren 
bij Ingrid. De kosten voor Jeugdland bedragen 7,50 voor de hele 
week of 3,00 per dag. Let wel op,  de vrijdag is het uitje en is 
bestemd voor diegene die de hele week aanwezig zijn geweest. Bij 
kinderen tot groep 4 die deelnemen aan het reisje is begeleiding 
van een volwassene verplicht!

Maandag gaan we hutten bouwen in kleine groepjes• 
Dinsdag gaan we ze verven en inrichten. Daarnaast zijn er • 
verschillende stoere knutsel te maken. (o.a. touwdraaien, 
houtbranden, leren amuletten maken en nog veel meer)
Woensdag hebben we een zeskamp voor jong en oud uit de • 
wijk.
Donderdag ochtend het opruimen van hutten en spijkers enz. • 
voor de kinderen verder geen activiteiten.
Donderdag middag een borrel voor de vrijwilligers• 
Vrijdag het uitje naar …….. !!!• 

We zijn op zoek naar vrijwilligers die ons willen helpen ook dit 
jaar weer een succes te maken van jeugdland. Je hoeft niet de 
gehele week te helpen. Alle hulp is welkom. 

Geef je snel op, hoe meer vrijwilligers, hoe leuker jeugdland 
word.

Naam:

Adres:

Leeftijd:   jaar

Telefoonnummer:

  Ja, ik doe de hele week mee met jeugdland

 Ja, ik doe wel mee met jeugdland, maar dan alleen op:

  maandag

  dinsdag

  woensdag

Voor jeugdland en andere activiteiten zijn we op zoek naar 
materiaal. Wie kan ons helpen aan:

Bierdopjes (kroonkurken Lappen stof
Kurken    Hout
Oude overhemden  Lege conservenblikken
Wc rollen

Heeft u iets van bovenstaande wilt u het dan naar het wijkcentrum 
brengen. Wij zijn er heel erg blij mee.

Jeugdland

"

Zaterdag 17 april vertrokken 
23 bingodames naar de 
studio in Almere om de 
opnames van Paul de Leeuw 
bij te wonen. 

‘s Morgens mochten we bij 
Toon broodjes op halen voor 
in de bus. Nou dat hebben 
we geweten ook. Poeh, we 
konden hier de hele dag wel 

van eten. Mijn god Toon wat 
heb je je voor ons uitgesloofd. 
Super..
Gedurende de uitzending 
werd er bingo gespeeld en 
probeerde wij voor Johanna 
de bingoplankjes te verdienen. 
Echter het ging iets anders, …. 
zoals altijd bij Paul de Leeuw.
Johanna en Ingrid werden 
opgeroepen terwijl de rest door 
moesten gaan met de bingo.

Johanna werd na een korte 
inleiding de soep in gestuurd. 
En ze ging, tja voor 200 
bordjes, 
Die liet ze zich niet door de 
neus boren. Ze had in no time 
de bingo ballen uit de soep 
gevist en zo hadden we ze al 
verdiend. Jammer dat Paul de 
Leeuw niet bij ons durfde te 
komen. 
Of waren de dames van 
de Kamperpoort je iets te 
bijdehand Paul???

Gelukkig was er wel Andre van 
Duin die graag samen met de 
ladies op de foto wilde.
Hoe het ook zij, we hebben een 
enorme leuke dag gehad en 
veel gelachen. Een gezellige 
buschauffeur en overheerlijke 
broodjes van Toon en…… 
de bingoplankjes waar het 
allemaal om te doen was.

Bingodames naar Paul de Leeuw

De bingodames bij André van Duin ...

Geslaagd tuinenproject in de Touwslagerij & de Grote Baan



Herstructurering

Bouw officieel gestart

Gezondheidscentrum en IJsselheem samen 
onder één dak aan de Lijnbaan

Op donderdag 27 mei werd 
officieel de 1e paal geboord 
voor de nieuwbouw op het 
voormalige fabrieksterrein 
van Fenix aan de Lijnbaan 
in de Kamperpoort. In het 
nieuwe gebouw worden de 
zogenaamde 1e en 2e lijns 
zorg samen gehuisvest. 
Gezondheidscentrum De 
Fenix en het Theodora Vos 
de Waelhuis van IJsselheem 
gaan samen onder één dak.

Tijdens een bijeenkomst in 
woon-, zorg- en dienstencen-
trum Nieuwe Haven werd uit-
gelegd wat de bedoeling is van 
de nieuwbouw.
De 1e lijns zorg: huisartsen, 
apotheker, psychologen, fysio-
therapeuten, huid- en oedeem-
therapeut en diëtist vormen 
samen het gezondheids-
centrum De Fenix. Dit wordt 
gevestigd op de begane grond. 
Mensen uit de Kamperpoort 

e.o. kunnen gebruik maken 
van dit moderne gezondheids-
centrum.
De 2e lijnszorg is een klein-
schalige woonvoorziening van 
Woonzorgconcern IJsselheem, 
dat het Theodora Vos de Wael-
huis gaat heten. Op de 2e tot 
en met 4e etage komen 33 ver-
pleeghuiscliënten te wonen met 
een psychogeriatrische achter-
grond. Het gaat om mensen 
die nu wonen in verpleeghuis 
Weezenlanden. Alle cliënten 
van het verpleeghuis moeten 
voor 2014 verhuizen, de eerste 
groep gaat naar het Theodora 
Vos de Waelhuis. Daarnaast 
zijn er 25 werkplekken gepland 
op de 1e etage.
Rond de zomer 2011 zal het 
nieuwe gebouw gereed zijn.

Mevrouw Oosterveen van de Lijnbaan heeft zich vele jaren lang sterk 
gemaakt voor een gezondheidscentrum in haar wijk, de Kamperpoort. 
Zij werd dan ook als vertegenwoordiger van de toekomstige gebruikers 
van gezondheidscentrum De Fenix gevraagd om te helpen de 1e paal te 
boren. Zij deed dit samen met de heer Jorink van de Cliëntenraad van 
IJsselheem.

Ruim honderd aanwezigen uit de wijk, van de gemeente Zwolle, bouwbedrijf Salverda, woningstichting SWZ, 
IJsselheem en gezondheidcentrum De Fenix waren getuige van het boren van de 1e paal. De muzikale 
bouwvakkers van de band ‘de Workmates’ begeleidden het gezelschap naar het bouwterrein.

Zaterdag 29 mei is onder 
een warme belangstelling de 
verkoop van De Nieuwe Feniks 
van start gegaan. 
Bouwfonds Ontwikkeling, DLH 
Ontwikkeling,  Schagen en Volker 
Wessels ontwikkelen op het 
voormalige terrein van de Fenix 
fabriek 70 grondgebonden koop- en 
huurwoningen, 33 appartementen, 
30 zorgunits, een AHOED 
(Apotheker, Huisartsen Onder Een 
Dak) en een 4-tal bedrijfsruimten 
in de Nieuwe Kamperpoort. De 
helft van de woningen zal verkocht 
worden.
Het was om 10.00 uur gelijk gezellig 
druk bij Mizu. De verkopende 
makelaars van Bramer en Ten Hag 

gaven samen met medewerkers 
van Bouwfonds en DLH uitleg over 
de woningen. Enkele gegadigden 
legden gelijk een optie vast. 
Bijzonder is natuurlijk dat er voor 
de koopwoningen een subsidie 
regeling geldt waardoor iedere 
koper € 10.000,-- subsidie ontvangt 
bij aankoop. De prijzen (inclusief 
subsidie variëren van € 219.000,-- 
VON tot € 365.000,-- VON.
Informatie over de woningen kan 
worden ingewonnen bij Makelaardij 
Bramer telefoon 038 -4222222 en 
Ten Hag Woningmakelaars 038-
4269988. Op de website www.
fenikszwolle.nl kunt u alvast het 
project bekijken. 

Verkoop Nieuwe Feniks

Speelplek Hoogstraat

De verkoop van woningen in 
de Kamperpoort is begonnen. 
Op zaterdag 10 april werd een 
belangrijke mijlpaal behaald op 
weg om van de Kamperpoort weer 
een aantrekkelijke woonwijk te 
maken. Naast de verkoop van de 
woningen startte ook de campagne 

‘Kamperpoort. Op karakter’. 
Met veel confetti en een lopend 
blaasorkest werd het verkoopbord 
op de hoek van de Katerdijk en 
de Pannekoekendijk feestelijk 
onthuld en de website www.
kamperpoortzwolle.nl gelanceerd.

Karaktervolle start woning-
verkoop Kamperpoort



Maandag
08.30 - 10.00 uur  Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 
 oudste groep 3-4 jaar

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 
 jongste groep 2-3 jaar
12.00 - 13.00 uur Johanna’s restaurant
13.30 - 15.00 uur Vrouwengroep
13.30 - 15.30 uur Peuterspeelzaal 
 oudste groep 3-4 jaar
19.30 - 21.30 uur Country line dance (volwassenen)

Woensdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 
 oudste groep 3-4 jaar
12.00 - 13.00 uur Johanna’s Rest. Soepdag

Donderdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 
 jongste groep 2-3 jaar
08.30 - 11.00 uur Koffiebingo voor volwassenen
12.00 - 13.00 uur Johanna’s restaurant
13.30 - 15.30 uur Peuterspeelzaal 
 oudste groep 3-4 jaar

Vrijdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur Peuterspeelzaal 
 jongste groep 2-3 jaar

Programma

Wijkcentrum “Ons Eigen Huis”

Jongeren
Dinsdag
17.00 - 18.00 uur Tienersport 9 t/m 12 jaar 
  Bij minimaal 5 deelnemers!
  Gymzaal aan de Wilhelminastraat
  Let op! Vertrek om 16.45 uur.
Woensdag
15.00 - 17.00 uur Tienerclub 9+
19.30 - 21.00 uur Meidenclub 11+

Donderdag
16.30 - 17.30 uur Voetbaltraining jongens 12+ (*)
  Gymzaal aan de Wilhelminastraat
19.00 - 20.30 uur Tienerclub 12+

Vrijdag:
18.00 - 19.30 uur Jongensclub 12+

(*)  Om 16.45 uur vertrekken we samen vanaf het 
wijkcentrum. Neem je gymspullen en zaalschoenen 
mee!

jongerenkamperpoort.hyves.nl

Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
Cristianne Schram – 06.305.52.914
Wijkcentrum 038-4213120

Kinderen
Dinsdag (tot 16 juni)
15:45 – 16:45 uur Maxi Axie 4-7 jaar en 8-12 jaar 

Woensdag (tot 16 juni)
13:30 - 15:00 uur Woensdagmiddaginstuif 4-12 jaar
 (met elke 2e woensdag bingo) 
18:00 - 19:30 uur Meidenclub 8-10 jaar

Donderdag
15:30 - 17:00 uur Tienersoos 9 t/m 11 jaar
15.45 - 16.45 uur MaxiAxie 

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

Op 7 juni gaat de avondvierdaagse 
2010 weer van start. 
Omdat voor 2 juni de artikelen 
voor de wijkkrant binnen moeten 
zijn kunnen we helaas nog niets 
schrijven over de avondvierdaagse. 
Meer hierover in het volgende 
nummer.

Groetjes  
Strik & Ingrid

Samen met de gemeente en een aantal 
bewoners is er medio april een overleg 
geweest over de herinrichting van het 
pleintje tussen de Meeuwenlaan en 
Hoogstraat.
Aanwonenden is gevraagd wat de 
wensen zijn over dit pleintje. Het resultaat 
is een ontwerp van Niels Mennink van 
de gemeente. De omwonenden hebben 
dit ontwerp inmiddels in hun brievenbus 
ontvangen. Half juni zal samen met 
de kinderen en Claire Mumford een 
aantal stoeptegels beschilderd worden, 
zodathet geheel kleurrijker wordt.

Elke woensdagavond is er in het 
wijkcentrum ons eigen huis een 
meisjes club voor alle meiden 
van 7  t/m 10 jaar. 
De komende weken gaan we bezig 
met sprookjes, handvaardigheid, 
muziek, fotografie en nog veel 
meer. Zin om te komen. Iedere 
woensdag van 17:30 – 19:00. Je 
betaald per keer 0,50 cent voor 

de activiteit. Zelf leuke ideeën 
dan kunnen we overleggen of het 
mogelijk is het te organiseren. De 
laatste meidenclub is op woensdag 
16 juni. Op woensdag 23,en 30 juli 
kunnen we wel samen iets leuks 
ondernemen als daar behoefte 
aan is. Iris zal op woensdag 16 juni 
voor het laatst op  de meisjesclub 
zijn. Haar stage is dan afgelopen.

Elke woensdag organiseert 
STRIK activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar. 

Ina, Margriet zorgen elke week 
voor een leuk programma. We 
beginnen om 13:30 voor sommige 
activiteiten moet je je van tevoren 
opgeven. De komende weken 
gaan we verschillende activiteiten 
doen. Op elke 2e woensdag 
van de maand is er patatdag 
en kinderbingo. Dat betekend 
dat de volgende kinderbingo op 
woensdag is op 9 juni a.s.

De laatste woensdagmiddaginstuif 
vindt plaats op woensdag 16 juni. 
Voor Ina en Margriet zit hun stage 
er dan op. 

Elke donderdag is er een 
MaxiAxie blok voor kinderen 
van 4 t/m 8 jaar. 
Ina en Margriet begeleiden deze 
activiteiten. De afgelopen weken is 
er hard geschilderd, gespeeld en 
geknutseld met het thema dieren. 
Als afsluiting zijn we op 26 mei naar 
het Noorder dierenpark Emmen 
geweest. Eerst met de trein wat 
al een heel avontuur was voor 
de kinderen. Romana, Georgina, 
Roelanda, Marina, Yolita, Romy 
en Jennifer waren dolenthousiast, 
de andere treinreizigers soms iets 
minder. Maar ja, je kunt niet alles 
hebben. 
In de dierentuin aangekomen 
hebben we de vlindertuin 
bewondert. Toch waren de 
bavianen en de zeeleeuwen wel 
het leukste, vonden de kinderen. Ze 
raakten niet uitgekeken. Eigenlijk 
is een middag dan te kort. Voldaan 
en moe kwamen we keurig op tijd 
weer aan bij het wijkcentrum. Het 
is zeker voor herhaling vatbaar. 
MaxiAxie voor de donderdag start 
weer op donderdag 17 juni. Let 
op je brievenbus voor de flyer. Dit 

blok zal gegeven worden door een 
vakkracht. 

Voor MaxiAxie gelden de volgende 
punten.  We beginnen om 15:45 
en eindigen om 16:45. Geef je je 
op voor een blok dan is het ook de 
bedoeling dat je komt. Kun je een 
keer niet of ben je ziek dan meld je 
je af bij het wijkcentrum. Dit mag 
mondeling maar ook telefonisch. 
Zo weten wij wie er wel of niet komt 
en hoeven we niet te wachten op 
kinderen. 

Op dinsdagmiddag is er geen 
MaxiAxie maar wil ik tijd vrij maken 
om samen met de kinderen te kijken 
naar de invulling van de blokken 
na de zomervakantie. Heb je een 
leuk idee of een grote wens kom 
dan op dinsdag tussen 15:30 en 
16:30 naar het wijkcentrum. Veel 
is mogelijk en niks onmogelijk. 

De tienersoos op de donderdag-
middag (9 t/m 12 jaar) en 
woensdagmiddag (9+) zullen door- 
gaan tot aan de zomervakantie. 

Hebben jullie meer zin in een 
andere activiteit dan soos. Kom 
dan naar het wijkcentrum en dan 
kunnen we het samen met jullie 
organiseren. 

Tienersoos
Meisjesclub

Woensdag-
middaginstuif



door wijkdichteres Alie Hasselt

Op 31 oktober is het zover, dan 
is het Halloween. We zijn de 
afgelopen tijd in de geschiedenis 
van de kamperpoort gedoken 
en hebben wat bij het 
buurtmuseum rondgeneusd in 
de oude “dozen”. Daar zijn we 
heel wat tegengekomen over 
vroeger. Maar er was één doos 
die Jacob ons liever niet wilde 
laten zien. Na wat aandringen 
hebben we hem dan zover 
gekregen, maar hij vertelde wel 
dat het allemaal niet pluis was 
en hij er ook niks meer over 
wilde horen. Daar ontdekten 
we dat ook de Kamperpoort  
een eng verhaal heeft. Hoe 
dat verhaal gaat horen jullie op 
zaterdag 30 oktober om 19.00 
uur, en dan gaan we daarna 
even langs op de plek waar 
het allemaal gebeurde. Neem 
de papa’s en de mama’s maar 
mee als je durft! Het wordt een 
avondje ouderwets griezelen!

Halloween Paasbakjes maken

Op 31 maart konden er weer paasbakjes gemaakt 
worden in het wijkcentrum. De avond startte om 19.30 
uur onder begeleiding van marjan.
Het werd een hele creatieve maar bovenal gezellige 
avond. Natuurlijk konden we het niet laten om er even 
een mooi kiekje van te maken. Ook Marjan vond het een 
zeer geslaagde avond en wil bij een volgende activiteit 
graag weer komen assisteren. 

Zondagochtend 30 mei was 
het vroeg uit de veren voor een 
aantal dames, want om 08.15 
uur hadden wij afgesproken 
bij het wijkcentrum. De 
weersvoorspellingen waren 
bar slecht, maar voor de 
echte “Die Hards” was dat 
natuurlijk geen probleem. 
Nog even een bakje koffie op 
het wijkcentrum en daarna 
op naar de stad. 

We gingen die dag de Ladies 
Ride fietsen van Leontien. We 
hadden gekozen voor de route 
van 35 kilometer, omdat zelfs 
voor deze vrouwen met pit 65 
kilometer echt iets teveel van 
het goede was. We waren 
op tijd aanwezig, en kwamen 
terecht in het vak van de 
dames van Holtebroek. Heel 
gezellig en nog vooraan ook! 
We konden daarom ook direct 
na de wielrenners starten. 
Angelique beet de spits af, 
die wou perse op kop. Omdat 
ze altijd langzaam loopt, had 
ze wat goed te maken met de 
dames, vandaar dat ze hard 
fietste. De eerste 10 kilometer 

zat er zo op. Het weer was 
eigenlijk best oke, het was 
zelfs een beetje warm. Bij de 
molen van Hoonhorst hebben 
we even een kleine pauze 
ingelast. Mirjam en Greet zijn 
we onderweg kwijt geraakt, en 

we hoopten  dat we ze met deze 
pauze nog zouden zien zodat 
ze weer aan konden sluiten. 
Helaas, waarschijnlijk zijn ze 
verder gefietst, we hebben ze 
die dag ook niet meer kunnen 
spotten. 

Bij Dalfsen kregen we 
het aan de stok met een 
verkeersregelaar. Hij wou dat 
we rechtdoor gingen, terwijl de 
snackbar linksaf was. Tja, het 
is voor ons natuurlijk wel een 
uitje, en we hadden het nodige 
verbrand wat er ook weer 
hoognodig aangegeten moest 
worden. We willen natuurlijk 
wel op ons ideale gewicht 
blijven. Na de verkeersregelaar 
omver gefietst te hebben, zijn 
we heerlijk op het terras van de 
snackbar gaan zitten. 

Na flink onze calorieën 
bijgevuld te hebben zijn we 
weer op de fiets gestapt om bij 
het gemeentehuis van Dalfsen 
nog even te laten zien dat wij 
en het beste zijn in zumba en 
de gezelligste ploeg van de 
dag waren. Heidy werd nog 
even flink geïnterviewd bij 
vertrek, of het nu over zumba 
ging of over de “geleende” 
balonnen en bidons, daar 
zijn we nog niet achter. Net 
na ons spetterende optreden 
begon het onheilspellend te 
kleuren in de lucht en even 
later goot het de lucht uit. Met 
zware tegenwind en enorme 
plensbuien vervolgde we 
dapper onze weg. 
Handig waren de poncho’s voor 
de meesten van ons, Corina 
wist alleen niet hoe die dingen 
werken, ze kreeg ‘m gewoon 

niet aan. Volgens mij had ze 
gewoon een pedaalemmerzak 
meegenomen van huis. De 
open vlaktes  waren echt heel 
zwaar en toen we het bordje 30 
kilometer zagen waren we dan 
ook erg blij. 
De laatste kilometers waren dan 
toch in zicht. Toch moesten we 
nog één pauze in lassen, en dat 
hebben we bij Urbana gedaan. 
Even een bakkie koffie of thee, 
om even uit te rusten. Ik (José) 
had inmiddels ontzettend 
spierpijn in mijn been gekregen 
en ik moest echt even stoppen. 
Na een half uurtje lekker 
gezeten te hebben zijn we naar 
het eindpunt gereden. 

De finish was echt heel erg leuk. 
We werden met veel gejuich 
onthaald, en even had ik het 
idee alsof we de eindstreep 
van de Tour de France gehaald 
hadden. De enige man die bij 
de finish stond te wachten op 
zijn kanjer, was  Ons Enkie 
van Angelique. Jawel…. met 
bloemen!!! 

Dat vonden we wel een lichte 
tegenvaller. We hebben na 
afloop nog even rond gelopen 
bij de standjes, want er was 
namelijk live muziek en het 
was wel een gezellige boel. 
Door dat het weer niet zo mee 
zat, zijn we eigenlijk vrij snel 
daarna naar huis gefietst. 

Volgend jaar doen we zeker 
weer mee, het was leuk, we 
hebben ontzettend gelachen  
en we eisen voor volgend jaar 
dan ook dat we door onze 
mannen warm onthaald worden 
met applaus en bloemen! 

Leontien Ladies Ride

Loopt de temperatuur naar boven 

en de zon wat warmte verspreidt

Dan zie je, het gaat weer leven in de wijk.

Mensen staan in de deur of 

zitten in de vensterbank, 

spelen de kinderen op straat

Bloembakken worden gevuld, 

de ramen gezeemd,

 stoepen geschrobd, alles TIP-TOP

Zo zie je waar een beet je zon voor staat..

De hele buurt bloeit er van op.


