
   
   In deze krant

 

Het herstructureren van een woonwijk 
kost doorgaans vele jaren. En wanneer 
er door allerlei factoren roet in het eten 
wordt gegooid, is er al snel sprake van 
vertraging. In de Kamperpoort weten we 
hier helaas van alles van. En daar blijft 
het niet alleen bij; ook het eindbeeld van 
de bedachte herstructureringsopgave is 
het komende decennium niet haalbaar. 
Uiteraard zit niemand bij de pakken 
neer: buurtbewoners, beleidsmakers, 
wijkwerkers en ontwikkelaars zetten zich 
vol overtuiging in om de Kamperpoort 
nog mooier en nog beter te maken. 
Vanuit deze kracht dient zich na de zomer 
de volgende fase van de wijkopbouw 
aan. 

Met de sloop van twee eengezinswoningen, 
hetgeen nodig was om de Lijnbaan door 
te kunnen trekken, zijn voorlopig alle 
sloopactiviteiten afgerond. Daarmee kan 
een punt gezet worden achter de sloopfase. 
Rap na de zomervakantie kunnen de nieuwe 
bewoners van de Feniks hun intrek nemen 
in hun nieuwe woningen. Er zullen eindelijk 
meer bewoners bijkomen, die zich hopelijk 
ook thuis gaan voelen en bij willen dragen 
aan een plezierig woonklimaat. Ook zal 
de Vogelbuurt helemaal geherstructureerd 
worden, krijgt de Elbertschool een 
opknapbeurt en worden de plannen van 
het Irishof in procedure gebracht, zodat ook 
hier op niet al te lange termijn gebouwd kan 
worden. Ook kan er verder gewerkt worden 
aan sociale investeringen. Zo kan iedereen 
ondersteuning krijgen op het gebied van 
werk, scholing en opvoeding en krijgt STRIK 
de vervolgondersteuning die het verdient.

De verwachting is dat in de komende fase 
de Kamperpoort een nog mooiere buurt 
wordt. Plezierig om te wonen en een mooi 
openbaar gebied met ondernemende 
bewoners. Maar wel met één grote 
smet: de bedachte woningbouw op het 
IJsselhallenterrein kan voor de komende 

tien jaar de ijskast in. En daarmee zullen 
belangrijke voorzieningen, zoals een 
eigen school in de buurt, voorlopig niet 
realiseerbaar zijn. De Kamperpoort zal na 
deze fase een vitale woonwijk zijn, maar 
zeker nog niet volwaardig. Daar is meer 
voor nodig!

Wijkkrant Kamperpoort
jaargang 17,

uitgave juli 2011

3

6

4

5

2

1

Volgende fase van wijk-
opbouw Kamperpoort

Alle wijkcentra in Zwolle staan op dit 
moment onder grote (financiële) druk. 
De kosten om een wijkcentrum goed 
te kunnen beheren nemen jaarlijks toe 
terwijl de subsidies onder druk staan. 
Voor de Kamperpoort komt daar nog 
eens bij dat de wijk op dit moment weinig 
bewoners kent en daardoor het gebruik 

en inkomsten van het pand ook minder 
is. Wanneer er niet alert gereageerd 
wordt op deze ontwikkelingen zal over 
enige tijd het wijkcentrum meer op slot 
zitten dan open zijn.  

Met het ook nog eens sterk teruglopen 
van het aantal mensen in een Instroom 
en Doorstroom baan in het beheer van 
de wijkcentra, functies die niet meer 
ingevuld kunnen worden met nieuwe 
medewerkers, is het niet langer mogelijk om 
het wijkcentrum permanent door een vaste 
beheerder te bezetten. Omdat het voor 
de wijk toch belangrijk is om een levendig 
wijkcentrum te hebben, heeft Travers 
Welzijn in samenwerking met STRIK en de 
Raad van Toezicht Kamperpoorters een 
plan geschreven om bewoners te betrekken 
bij het beheer van ‘Ons Eigen Huis’. In 
het plan zijn verschillende scenario’s 
uitgeschreven. Een variant is zelfs dat het 

wijkcentrum in de toekomst mogelijk in 
z’n geheel overgedragen wordt aan de 
bewoners van de wijk.
 
Na de zomervakantie gaat er een proef 
van start met de bedoeling om de 
mogelijkheden en onmogelijkheden te 
verkennen om bewoners zelf het beheer 
te laten invullen. Doelstelling is om vanaf 
1 januari 2012 hier officieel mee te gaan 
starten. Er staat voor de bewoners wel 
iets tegenover: zij krijgen de mogelijkheid 
om te leren en om diploma’s te halen. 
Bv. diploma’s die nodig zijn om te mogen 
werken in de horeca. Afhankelijk van 
de inzet en van de werkzaamheden zal 
studievergoeding beschikbaar zijn. 

Heeft u als bewoner belangstelling om 
hierover mee te denken en wellicht ook 
mee te doen? Schroom dan niet en kom 
naar het wijkcentrum om u aan te melden! 

Bewoners betrokken bij het beheer van het 
Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

Volgende fase wijkopbouw

Bewoners betrokken bij 
beheer wijkcentrum

Nieuwe wijkagent voor de 
Kamperpoort

Kinderen genieten tijdens 
avondvierdaagse

De ‘Sjitweek‘

Skatecursus

Project Feniks bereikt 
hoogste punt

Ontwikkeling Kamperpoort 
stap verder

Bewoners kiezen nieuwe
straatnamen

Nieuwe Haven na veertig 
jaar nog springlevend

Ondersteuning terugkeer- 
ders Kamperpoort

Girlpower in de Kamper-
poort

Pannekoeken bakken en 
klimmen bij Yosemite

Buurtfeest Kamperpoort

Let op!
Wijkcentrum Ons Eigen 
Huis is gesloten in week 
31, 32 en 33. 
(Van maandag 1 augus-
tus tot en met vrijdag 19 
augustus)



Belangrijke adressen
Beheer TRAVERS
wijkcentrum Ons Eigen Huis
Henri Heijnick - beheerder
Hoogstraat 86
tel. 4213120

Team TRAVERS
Johanna Bosman - activiteitenbegeleidster
Christianne Schram - jongerenwerkster
Danny van der Beld - opbouwwerker 
René van Rijn - programmaregisseur
Ingrid Schakelaar - kinderwerkster
Miny Westra - soc. cultureel werkster
tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Doomijn
Peuterspeelzaal 
Hoogstraat 86, tel. 4223961
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Ingrid Eikelboom - groepshulp peuterspeelzaal
Hele week: 8.45 - 11.45 uur

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, Stadbeheer/afdeling Wijkbeheer
Wim van Hattum - wijkmanager
Jaap Schepers - wijkbeheerder

Servicelijn Wijkbeheer
Tel. 14038, bij klachten, suggesties, ideeën over groen 

Wijkschouw
woensdag (1x per maand) 13.00 - 14.00 uur 
Henri van de Hoeve (politie), Jaap Schepers (ge-
meente Wijkzaken), Ruud van Rooijen (deltaWonen), 
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving), Dorien 
Wouters (Openbaar Belang), Danny van den Beld 
(Travers Welzijn)

De wijkschouw vindt nog plaats op de volgende data: 
27 juli, 24 augustus, 21 september, 19 oktober, 30 
november en 28 december

Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222

STRIK
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:
Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle

Uitgave van: 
Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter: 
Alwin Flim, Hilke Vos
De redactie wordt ondersteund door TRAVERS Welzijn
 
De krant wordt mede mogelijk gemaakt door : 
STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar 
Belang

Ontwerp en Lay-out:
Jeroen Kuiper

Kopij Kamperpoorter
inleveren voor 1 oktober 2011, richten aan: 
redactie@kamperpoort.nl

Henri van de Hoeve nieuwe wijkagent  

De Kamperpoort was weer 
prominent vertegenwoordigd 
tijdens de jaarlijkse 
avondvierdaagse in Zwolle, 
die 23 mei van start ging. Maar 
liefst 43 lopers liepen mee aan 
het evenement, dat dit jaar een 
andere opzet kende dan de 
voorgaande edities. Er waren 
twee startlocaties, waardoor 
er goed opgelet moest worden 
waar je heen moest. 

Om 18.00 uur moest iedereen 
aanwezig zijn en om 18.15 zou 
er dan gelopen moeten worden. 
De eerste avond was het 
sportpark aan de Ceintuurbaan de 
startlocatie. Dit was de plek waar 
het vorig jaar zo’n noodweer was. 
Omdat de Kamperpoort dit jaar 
nummer 42 was, moest er goed 
gezocht worden.
Alle kinderen liepen goed, maar in 
het bijzonder de kinderen die meer 
kilometers liepen dan hun 

moeders vooraf bedacht hadden. 
Justin en Brandon waren 
namelijk ingeschreven voor de 
vijf kilometer, maar besloten toch 
een avond de tien kilometer te 
proberen. We hadden eigenlijk 
een foto moeten maken van het 
gezicht van Marjan, die toch wel 
een beetje overdonderd was. 
Volgend jaar lopen deze kinderen 
dus gewoon de tien kilometer 
mee, want het ging ontzettend 
goed. Ook Romana heeft meer 
gelopen dan eigenlijk moest. 
Zij liep met haar tante even de 
vijftien kilometer. Ze had de smaak 
goed te pakken want op de vrije 
rust avond liep ze nog eens tien 
kilometer. Allemaal prestaties waar 
de Kamperpoort trots op mag zijn.
De drinkposten waren ook dit jaar 
super goed geregeld. Johanna en 
Frans stonden alle avonden bij 
de vijf kilometer, de tien kilometer 
drinkpost werd op maandag 
bemand door Sjors, Nicky en 

Eline. Dinsdag stonden Anneke 
en Tjeerd voor ons klaar en 
woensdag werd ons natje 
en droogje verzorgd door 
Koos,Yvonne en Daisy. Op vrijdag  
stonden Mike en Randy op Park 
de Wezelanden klaar om drinken 
uit te delen en snoepzakjes om 
ieder kindernekje te hangen. 
Hiervoor onze hartelijke dank lieve 
mensen.
Ook zijn we ontzettend in 
de watten gelegd dankzij de 
bijdrages van onze sponsoren 
Jumbo supermarkt, Swolsch 
Cafe , Autoservice Actief en 
Bosman Auto’s Zwolle. Deze 
sponsoren hebben gezorgd dat de 
drinkposten voorzien waren van 
drinken, snoepjes, koffie, chips, 
appels en noem maar op. Het was 
geweldig verzorgd! 
 
Het defilé was ook zeer geslaagd, 
al duurde het wel lang voordat 
er gelopen kon worden. Nadat 
de medailles opgespeld waren, 
konden we langzaamaan 
vertrekken. We hadden een 
leuke drumband voor ons uit Urk. 
Voor de gelegenheid hadden 
we van STRIK een vlag laten 
maken om zo trots te laten zien 
dat wij als Kamperpoort goed 
vertegenwoordigd waren. Vol 
verwachting liepen de kinderen 
langs de route, speurend naar 
vaders, moeders en familie 
om felicitaties en traktaties in 
ontvangst te nemen. Onderweg 
liepen we langs de burgemeester 
die op zijn beurt de kinderen 
allemaal een handje gaf om ze 
te feliciteren met deze prestatie. 
Leone schudde zijn hand en zei 
erbij ‘wow, deze was ik nooit 
meer’. Tja, je schudt natuurlijk 
niet iedere dag de hand van de 
burgemeester. 

Kamerpoortse kinderen presteren 
opmerkelijk tijdens de avondvierdaagse

Wellicht heeft u het in de 
wandelgangen al gehoord 
of heeft u al kennis met hem 
gemaakt gedurende zijn ronde 
door de wijk. De Kamperpoort 
heeft namelijk sinds een paar 
weken een nieuwe wijkagent 
door de straten lopen. Sinds 1 
juni jongstleden is Henri van 
de Hoeve de opvolger van de 
tijdelijke wijkagent Roland 
Maduro. 

In eerste instantie is ook de 
aanwezigheid van Henri van de 
Hoeve als wijkagent maar van 
tijdelijke aard. Henri is hier in ieder 
geval tot 1 januari 2012. Henri 
loopt hier nog maar kort rond, 
maar heeft nu al aangegeven het 
prima naar zijn zin te hebben in 
de Kamperpoort. “Als het aan mij 
persoonlijk ligt, ga ik voor een 
langer verblijf in de wijk. Maar op 
dit moment is niets zeker binnen 
de politie.” Henri wil zich graag 
even voorstellen aan de lezers 

van de wijkkrant. “Mijn naam is dus 
Henri en ik ben 57 jaar oud. Al ruim 
dertig jaar ben ik werkzaam bij de 
politie in Zwolle. Sinds vijf jaar ben 
ik wijkagent van de AA-landen en 
Lichtmis.”
“Daarvoor was ik samen met 
collega Harrie Olde Olthof twaalf 
jaar contactpersoon voor de horeca 
in de binnenstad van Zwolle. 
Mogelijk hebben we elkaar dus 
al eens ontmoet in het Zwolse 
nachtleven. Sinds kort ben ik de 
opvolger van Roland Maduro. 
Roland kon zijn wijkagentschap 
niet meer combineren met zijn 
functie als agent voor de Caribische 
Nederlanders.” 
Henri geeft aan dat er verder 
weinig verandert. “Wekelijks ben 
ik in de wijk aanwezig. En ook 
het wekelijkse spreekuur blijft op 
hetzelfde tijdstip als voorheen. 
Iedere woensdag van 12.00 tot 
13.00 uur in het wijkcentrum ‘Ons 
Eigen Huis’ sta ik voor de bewoners 
klaar”, zo vertelt een enthousiaste 

Henri.

Tot slot geeft hij aan: “Dit is een 
wijk die goed bij mij past.” Laten 
we hopen dat ook zijn baas 
die gedachte heeft, want enige 
continuïteit zou als buurt nu wel 
prettig zijn.
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Een week lang in het teken van de poepoverlast: ‘de Sjitweek’
Dat er klachten waren over honden- 
en kattenpoep in de wijk, dat 
was algemeen bekend. De bom 
barste echter toen ik (Jose) voor 
de zoveelste maal op mijn mieter 
kreeg van Johanna toen ik weer 
eens met een groot bruin spoor het 
wijkcentrum in liep. Boos, omdat 
Johanna op mij mopperde en boos 
omdat de lucht echt niet te harden 
was! “We moesten gewoon een 
week lang met stront vullen!”, riep 
ik boos. Als we dan wat roepen, dan 
moet het maar gebeuren zeg ik altijd 
maar. Even de koppen bij elkaar van 
Ingrid (Travers), Ilse (Muzerie)  en 
Jose (Strik) en de week van de ‘Sjit’ 
was geboren. 

Met hulp van de kunstenaars van Tante 
Jee werden er van purschuim lekker 
veel drollen gespoten die vervolgens 
door de kinderen mooi geschilderd en 
versierd werden. De kinderen vonden 
het geweldig om met kunstdrollen 
aan de gang te gaan en zij niet alleen 
hoor. Ook de Stentor was er bij, voor 
een leuk verhaal in de krant. Op 
woensdagmiddag werden de drollen 
met hulp van Stadsomroeper Peter 
Vader met gedichten rondgebracht. 
Overal waar poep lag, op een plek 
waar dit niet mocht, werd een kunstdrol 
geplaatst uit protest door de kinderen. 
Ondertussen riep Peter Vader een 
gedicht om. Ook De Peperbus had 
er lucht van gekregen en kwam even 

langs om een stukje in de krant te 
schrijven met een leuke foto, die onze 
fotograaf Johan Vlijm heeft gemaakt. 
Het buurtmuseum kreeg van Peter 
Vader een ‘gouden drol’ om de collectie 
van de Kamperpoort te verrijken. Op 
de daarop volgende dagen werd er 
door verschillende kinderen uit de 
buurt driftig geklust om, samen met de 
kunstenaars, een hindernissenbaan 
te maken voor de honden. Dit zodat 
ze eerst kunnen poepen en daarna 
kunnen spelen. Ook werden er 
verkeersborden ontworpen door de 
kinderen. De borden zijn inmiddels 
door de kunstenaars gespoten, omdat 
de verflucht voor de kinderen niet goed 
is. De buitenspeeldag stond ook in het 
kader van de ‘Sjitweek’. Zo was er een 
workshop hondenkoekjes bakken, kon 
je lekker geschminkt worden, werden 
er plantjes gepoot waar honden en 
katten niet zo erg van houden en was 
er een springkussen geregeld waar de 
kinderen lekker op konden ravotten. 
Omdat het zonnetje ook lekker scheen 
stond er een grote bak met water 
en een spuitpistool waarmee Jose 
en Justin elkaar even flink achterna 
hebben gezeten. Helaas voor Jose 
heeft zij verloren. Maar het was wel 
even lachen. Ook hier kwam de krant 
nog even kijken hoe we de plantjes 
gingen poten. Ditmaal de Swollenaer. 
Helemaal te gek natuurlijk. We hebben 
ons rondje aandacht in de krant wel 
weer gehad, nu maar hopen dat de 
overlast van  honden en katten stront 
ook wat minder wordt. De Sjitweek 
werd vrijdag 3 juni afgesloten met het 
theaterstuk POEP. Een geweldig stuk 
dat gaat over het bekende molletje die 
zich afvraagt wie er nu eigenlijk op zijn 
kop heeft gepoept. De reacties van de 
kinderen waren geweldig. Ook de grote 
kinderen (de vaders en de moeders) 
hebben hartelijk kunnen lachen om het 
toneelstuk. Als het aan Strik ligt, komt 
er vaker theater! 

Inline Skate- & Skeelerschool voor 
Noord- en Oost-Nederland heeft 
in de Kamperpoort een cursus 
gegeven waar ruim 29 kinderen, 
jongeren en volwassenen hebben 
aan deelgenomen. Het idee voor 
deze cursus kwam van Heidy Ekkel 
die samen met Angelique en Marten 
ook een dag hebben meegedaan 
met de cursus. 

Op 21 april gingen ze van start met een 
clinic, dit om te kijken wat de kinderen 
zoal konden. Op het Elbertschoolplein 
kregen de kinderen uitleg over hoe 
ze konden remmen, bochtjes draaien, 
vallen en opstaan. Dat lijkt makkelijk, 
maar het was best lastig. Op 2, 3 en 6 
mei hebben de kinderen leren springen 
over schansjes, slalommen, snelheid 
maken. Daarbij werden ondanks de 
goede bescherming aardig wat blauwe 
plekken en schaafwonden opgelopen. 
Aan het eind van de cursus heeft 
iedere deelnemer een certificaat 
ontvangen. 

Zomerstop
- MaxiAxie ging door op de dinsdag en 
donderdag tot 30 juni. Na de zomer zal 
er op dinsdag een dansblok gegeven 
worden voor kinderen. Data: 6, 13, 20 
en 27 september. Tijd van 15:45-16:45 
uur in het wijkcentrum.
- Meidenclub voor meiden van zeven 
tot en met tien jaar ging door tot 
woensdag 29 juni. Na de zomer starten 
we weer vanaf 14 september. Leuke 
ideeën, grote wensen laat het ons even 
weten! 
- Woensdagmiddag gaat door tot en 
met 6 juli. Op 13 juli is er nog een 
grote activiteit voor kinderen bij de 
Agnietenberg. Hier krijgen jullie nog 
een flyer van, maar noteer de datum 
vast in je agenda. 

Wat? Jeugdland

Voor wie? Voor alle kinderen van vier 
tot en met twaalf jaar.

Wanneer? 
Jeugdland zal beginnen op maandag 
29 augustus t/ m vrijdag 2 september 
op het terrein van de Vogelbuurt in de 
Kamperpoort. 

Wat gaan we doen? 
Natuurlijk gaan we weer hutten 
bouwen! Daarnaast zijn er onwijs 
leuke sport- en spelactiviteiten. Tijdens 
de eerste twee dagen kunnen de 
kinderen lekker timmeren, knutselen. 
Op woensdag zijn er allerlei sport en 
spelactiviteiten. In de avond zal er een 
gezellige avond zijn voor alle kinderen, 
ouders, broertjes, zusjes, opa’s en 
oma’s.

De laatste dag gaan we een uitje 
maken, waar we heen gaan is nog een 
verrassing.

Kosten:
Dagkaart € 3,00  Weekkaart € 10,00 
(alleen kinderen die de hele week 
meedoen mogen mee met het uitje)

Jij komt toch ook naar 
Jeugdland?! 

Cursus skaten

 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 
8021 EM Zwolle     telefoon 038 - 707 41 35 

www.mickeyskinderopvang.nl 
 

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort 

Vul het strookje in en lever ‘m in bij 
het wijkcentrum ‘Ons eigen huis’. Dit 
kan ook in de week voor jeugdland op 
dinsdag en donderdag.

naam:                                         

Leeftijd:

Adres:               

Telefoon:

Bijzonderheden:

Komt op Maandag/dinsdag/woensdag/
vrijdag

Ouder wil wel/niet meehelpen als 
vrijwilliger    

* doorhalen wat niet van toepassing is 

Aanmelden Jeugdland 2011
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Herstructurering

Bewoners kiezen nieuwe straatnamen 

Het project Feniks in de 
Kamperpoort bereikte op 
woensdag 11 mei om 12.30 uur het 
hoogste punt van de nieuwbouw 
met het gebouw Fenix. Op dit 
tijdstip stonden directie SWZ, 

De Feniks is één van de projecten 
welke bijdraagt aan de nieuwe 
Kamperpoort: een wijk met de 
allure van een zeer gevarieerde 
stadswijk. Woningcorporatie SWZ 
en Ontwikkelingscombinatie De 
Nieuwe Kamperpoort realiseren op 
het voormalige fabrieksterrein Fenix 
64 koopwoningen en 38 sociale 
huurwoningen en een woonlocatie 
met zorggerelateerde functies. Het 
gezondheidscentrum wat gebouwd 
wordt krijgt de naam ‘Fenix’. In 
juni 2010 is de bouw gestart en de 
huurwoningen worden opgeleverd in 
het tweede deel van 2011. 

In het gebouw Fenix bevinden zich 
op de begane grond en de eerste 
verdieping een huisartsenpraktijk 
en een apotheek en op het overige 
gedeelde van de verdieping 
fysiotherapeuten, psychologen/
haptonomie, huid- en oedeemtherapie 
en een diëtist. Daarboven bevinden 
zich vijf groepswoningen van 
Woonzorgconcern IJsselheem. 
IJsselheem biedt in deze woningen 
verpleeghuiszorg volgens het 
concept kleinschalig wonen. De 
bewoners vormen met elkaar een 
gewoon huishouden en kunnen zelf 
hun dagelijkse leven inrichten. De 
medewerkers zijn onderdeel van 
het huishouden en sluiten, in de 
ondersteuning en zorg die zij verlenen, 
zo veel mogelijk aan bij de leefstijl en 
voorkeuren van de bewoners. 

Zie voor meer info ook www.
fenikszwolle.nl (koop en 
huurwoningen), of www.
kamperpoortzwolle.nl (informatie over 
Kamperpoort algemeen).

N.B Het project heet de nieuwe Feniks, 
het gezondheidscentrum heet straks 
Fenix.

De gemeente Zwolle, deltaWonen 
en Multi Vastgoed zijn het eens 
over de (bouw)plannen voor de 
Vogelbuurt, het Katwolderplein en 
de bouw van de parkeergarage. 
De definitieve overeenkomsten 
worden waarschijnlijk eind juni 2011 
ondertekend.

In de nieuwe Vogelbuurt komen tussen 
de vijftig en zeventig grondgebonden 
sociale huurwoningen, die opgeleverd 
zullen worden door deltaWonen. Het 
Katwolderplein zal worden voorzien van 
commerciële ruimtes (ongeveer 9.500 
m2), een ondergrondse parkeergarage 
(3 laags) en ongeveer negentig 
middeldure en dure woningen. 

De commerciële ruimtes zijn bedoeld 
voor detailhandel, zoals winkels, een 
grote supermarkt (1.000m2) , horeca 
en leisure en een megabioscoop 
met ongeveer 1.500 zitplaatsen. De 
commerciële ruimte en de woningen 
worden gebouwd door Multi Vastgoed. 
De gemeente Zwolle is verantwoordelijk 
voor de bouw van de ondergrondse 
parkeergarage. Hierin komen zo’n 800 
tot 1.200 parkeerplaatsen.
Deze gebiedsontwikkeling is onderdeel 
van de herstructureringsplannen voor 
de Kamperpoort. 

Waarschijnlijk kan de bouw van de 
woningen in de Vogelbuurt in 2012 van 
start gaan zodat in 2013 de mensen 
er kunnen wonen. De opening van de 
winkels, bioscoop en parkeergarage 
staat gepland voor het voorjaar van 
2016. In datzelfde jaar worden naar 
verwachting ook de laatste woningen 
aan het Katwolderplein opgeleverd.

Meer informatie over de plannen voor 
de Kamperpoort is te vinden op www.
kamperpoortzwolle.nl.

De Nachtegaalstraat en de Eerste 
Baan zullen nieuwe straatnamen 
gaan worden in de Kamperpoort. 
Zonder te verhuizen zullen 
daarmee een aantal bewoners in 
de Kamperpoort een ander adres 
krijgen. De nieuwe namen behoren 
toe tot de geschiedenis van de wijk; 
daar heeft de Kamperpoort zelf wel 
zorg voor gedragen.

Door de herstructurering in de wijk 
veranderen er een aantal straten in 
fysiek opzicht en om die reden krijgen 
zij een nieuwe naam. Dit uiteraard niet 
zonder toestemming van de bewoners 
uit de wijk, die mee mochten beslissen. 
Zij hebben in samenwerking met het 
buurtmuseum Kamperpoort allerlei 
ideeën uitgedragen en daaruit is een 
selectie gemaakt. Vervolgens mochten 
alle bewoners uit Kamperpoort 
deelnemen aan het ‘stemfestijn’. 
Tijdens de jaarlijkse informatieavond 
over de herstructurering van de wijk, 
op donderdag 16 juni jongstleden, 
heeft herstructurerings-wethouder 

Nelleke Vedelaar de winnende 
straatnamen bekend gemaakt.

De Nachtegaalstraat en de Eerste 
Baan kwamen als beste uit de bus 
en binnenkort zullen de namen dan 
ook hun intrede doen in de buurt. 
Wel onder voorbehoud, want de 
gemeenteraad moet de namen nog 
officieel goedkeuren, maar dit lijkt niet 
meer dan een formaliteit. 

De Nachtegaalstraat zal straks 
de gehele straat zijn van de 
Pannekoekendijk tot aan de 
Meeuwenlaan. De huidige straatnamen 
Mussehage, Nachtegaalplein en 
Achterom komen daarmee te vervallen.
Ook het Brakkepad zal verdwijnen. In 
plaats daarvan komt de Eerste Baan. 
Deze straat zal ook een deel van 
de Touwslagerij vervangen (thv. de 
huisnummers 3 t/m 9).

De wethouder gaf aan erg blij te zijn 
met de betrokkenheid van de buurt 
bij de herstructurering. Zo ook bij dit 

proces. De buurt brengt met veel 
beleving veel historische kennis in wat 
leidt tot goed onderbouwde en logische 
straatnaamsuggesties.

Voor de keuze van de nieuwe 
straatnamen konden de bewoners van 
Kamperpoort stembiljetten opsturen 
naar de gemeente. Beloofd was dat er 
drie winnaars gekozen zouden worden 
uit alle inzendingen. De volgende 
geluksvogels zijn uit een kleine 
honderd inzendingen getrokken en 
winnen een VVV Cadeaubon: mevrouw 
van Wieringen-Roetman, de heer 
Nagelhout en de heer Westerop. De 
gemeente feliciteert de winnaars en wil 
iedereen bedanken voor het uitbrengen 
van zijn of haar stem! 

Vanuit het enthousiasme van deze 
verkiezingsronde en de vorige 
ronde van een aantal jaren geleden 
heeft de gemeente nu al te kennen 
gegeven dat ook voor de Vogelbuurt 
opnieuw overleg wordt gezocht met de 
bewoners van de buurt.

Ontwikkeling 
Kamperpoort 
stap verder
Overeenstemming    
over Vogelbuurt, 
Katwolderplein en 
parkeergarage

Ontwikkelingscombinatie De Nieuwe 
Kamperpoort, Woonzorgconcern 
IJsselheem en deelnemers van het 
gezondheidscentrum Fenix stil bij 
deze feestelijke gebeurtenis, ook 
wel Pannenbier genoemd. 

     Project Feniks Kamperpoort bereikt hoogste punt
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Programma

 
 
 Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
 Maandag
 08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
 08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen

 Dinsdag
 08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
 08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
 11.30 - 13.00 uur Johanna’s buurtrestaurant
 19.30 - 21.30 uur Country line dance (volwassenen)

 Woensdag
 08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
 11.30 - 13.00 uur Johanna’s buurtrestaurant

 Donderdag 
 08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel  
 08.30 - 11.00 uur  Koffiebingo voor volwassenen
 08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
 20.00 - 21.30 uur Zumba dansen

 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 2e woensdag v.d. maand patatdag
 13.30 - 15.00 uur Aansluitend kinderbingo
 13.30 - 16.00 uur Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
 18:00 - 19.30 uur Meidenclub 7 t/m 10 jaar

 Donderdag
 15:45 - 16:45 uur Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

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

 Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte:
 Kinderwerk Kamerpoort

  
 

 Jongeren
 Maandag
 19.00 - 20.00 uur Jongensclub 11+

 Dinsdag 
 15.30 - 16.00 uur Jongereninloop 11+ / sportprogramma

 Woensdag
 14.30 - 16.00 uur Inloop 11+
 19.00 - 20.30 uur Meidenclub 11+

 Donderdag
 15.30 - 17.00 uur Jongereninloop 11+ / sportprogramma

 Vrijdag
 20.00 - 23.00 uur Jongerensoos 12+ (2 keer per maand)

 Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
 Christianne Schram 06 - 30552914
 Wijkcentrum 038 - 4213120

 Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte:
 Christianne Jongerenwerk Kamperpoort

Nieuwe Haven staat als 
centrum voor ouderenzorg al 
veertig jaar in de Kamperpoort 
en dat werd gevierd. In dit 
artikel kijkt IJsselheem 
terug in de geschiedenis, 
heel herkenbaar voor 
Kamperpoorters waarschijnlijk. 
Maar ook wordt de huidige 
rol van het woon-, zorg- en 
dienstencentrum belicht en 
worden de toekomstplannen 
uit de doeken gedaan. Daaruit 
blijkt dat Nieuwe Haven, na 
veertig jaar, nog springlevend is 
en een centrale rol kan blijven 
vervullen voor de wijk.

Geschiedenis
De geschiedenis van het zorgen 
voor ouderen op deze plek in 
Zwolle gaat veel verder terug dan 
veertig jaar, een korte reis door de 
tijd.
In 1904 liet Theodora Louisa Vos 
de Wael, dochter van A.J. Vos 
de Wael (die van 1813 tot 1855 

burgemeester van Zwolle was), 
een huis met een groot stuk grond 
aan de Harm Smeengekade, toen 
Beestenmarkt geheten. Dit als 
legaat na aan de O.L. Vrouwe-
parochie en bestemd voor een 
liefdadige instelling. Daarbij had 
zij gedacht aan een instelling 
die oude mensen rustige laatste 
levensjaren zou bieden.
Het duurde tot 1932 voor de 
parochie op deze plaats een 
pension stichtte: het O.L.Vrouwe-
pension. Door de wet op de 
Bejaardenoorden van 1962 werd 
het pension na ruim dertig jaar 
officieel een ‘bejaardenoord’ 
en voor het kerkbestuur werd 
dat in 1965 de aanleiding om 
de verantwoordelijkheid over 
te dragen aan een zelfstandige 
stichting: “Theodora Vos de 
Waelstichting”. Het bestuur van 
deze nieuwe stichting startte 
met nieuwbouw en het plan 
werd in 1970 gerealiseerd. Het 
resultaat was de Nieuwe Haven 
van tienhoog aan de Harm 
Smeengekade. Begin 1971 
werd het gebouw geopend met 
sobere festiviteiten en kwamen 
de eerste bewoners. Vandaar 
dat IJsselheem dit jaar het 40-
jarig bestaan viert. Het gebouw 
kreeg die naam overigens pas 
in 1973 bij de officiële opening 
samen met de Keersluis. Al snel 
ontstond de bijnaam ‘Hilton aan de 
stadsgracht’. 
De Theodora Vos de Wael 
Stichting is blijven bestaan 
tot de fusie in 2001 met Isala 
Ouderenzorg en sinds mei 2008 
maakt Nieuwe Haven onderdeel uit 
van Woonzorgconcern IJsselheem.

Feestweek
In de week van 6-11 juni heeft er 
een feestweek plaatsgevonden 
met het veertig-jarig bestaan 
als thema. Er is een mooie 
expositie gemaakt met waar 
het getal veertig centraal stond. 
Medewerkers hebben de bewoners 
verrast met een optreden als 
“nonnenkoor”. Dit past bij de 
geschiedenis van het huis, waar 
vele Rooms Katholieke Zusters 
hebben gewerkt. Er is muziek uit 
de jaren zeventig gedraaid op 

een echte platenspeler en er was 
een geweldig optreden van Harm 
Wolters. Harm weet goed aan te 
sluiten bij de bewoners en zij zingen 
dan ook enthousiast de liedjes mee. 
Maar ook de medewerkers genieten 
van de reacties van bewoners, die 
zijn soms anders dan ze van hen 
gewend zijn. Kortom, het was een 
geweldige week met een knipoog 
naar de historie van de organisatie. 

Gastvrij voor bewoners en buurt
Nieuwe Haven anno 2011 is een 
modern ingericht huis voor wonen, 
zorg en welzijn. Er heerst een 
open en gezellige sfeer. Een plek 
waar mensen zich thuis kunnen 
voelen. Er wordt naar gestreefd om 
ook betekenis te hebben voor de 
wijk, een kleine opsomming van 
mogelijkheden die Nieuwe Haven 
biedt; activiteiten voor ouderen, 
een gezellig restaurant, voor de 
Keersluis ook uitbrengmaaltijden. 
Het huis biedt buurtbewoners de 
gelegenheid om vrijwilligerswerk 
te komen doen. Vanaf september 
is er een maandelijks longpunt 
in samenwerking met het 
AstmaFonds, dit is een 
ontmoetingsplek voor mensen met 
longproblemen. Vanuit Nieuwe 
Haven wordt er zorg thuis geboden, 
dit kan in de gehele wijk. Hierdoor 
kunnen mensen langer in hun 
vertrouwde omgeving blijven, 
Nieuwe Haven biedt alarmering, 
hulp in de huishouding en 
lichamelijke zorg. Er zijn nog meer 
mogelijkheden, kom gerust langs.

Uitbreiding functie
Hoewel het gebouw pas dateert uit 
2007, wordt er op dit moment flink 
verbouwd op de begane grond. 
Vanaf oktober zal daar het Centrum 
voor Behandeling en Dagbesteding 
gevestigd worden. Een afdeling 
waar mensen overdag terecht 
kunnen en zij, door de behandeling 
en/of ondersteuning, langer thuis 
kunnen blijven wonen. Nieuwe 
Haven blijft zich verder ontwikkelen 
om aan meer mensen de juiste zorg 
en ondersteuning te kunnen bieden.
Voor meer informatie, neemt u 
telefonisch contact op met de 
receptie (038) 426 3700 of kom 
eens binnen.

Ondersteuning 
‘terugkeerders’ 
Kamperpoort

Ouderenzorgcentrum Nieuwe Haven is na 
veertig jaar nog altijd springlevend

De bouwwerkzaamheden in de 
nieuwe Feniks zijn nog in volle 
gang. Als de herfst zijn intrede 
doet zullen de eerste huurders in 
de woningen van SWZ trekken. 
Van de ruim dertig terugkeerders 
en spijtoptanten, zullen vijftien 
huishoudens weer terug in de 
Kamperpoort komen wonen. Deze 
bewoners hebben na de sloop 
van hun woning in de Vogelbuurt 
tijdelijk op een andere plek elders 
in de stad gewoond. Tussen 
september en december komen zij 
weer terug naar hun vertrouwde, 
maar toch enigszins veranderde 
wijk.

Het Ontzorg en Kansteam, beter 
bekend als het OK-team, zet zich 
ook in voor deze huishoudens. Het 
team bestaat uit functionarissen 
van maatschappelijk werk de Kern, 
het welzijnswerk Travers Welzijn, 
de wijkagent en medewerkers 
van de woningcorporaties. Zij 
leveren een bijdrage aan een 
goede en warme terugkeer 
in de wijk. Het team zal de 
huishoudens, waar dit nodig is, 
begeleiden en ondersteunen 
bij de (voorbereidingen van de) 
verhuizing. 

Ook de groep terugkeerders en 
spijtoptanten die nog geen gebruik 
maken van hun voorrangsrecht 
op nieuwbouwwoningen in de 
buurt zijn in beeld bij het OK-
team. Zij wachten nog op een 
nieuwe woning in de nieuw te 
bouwen Vogelbuurt. Het OK-team 
zorgt er voor dat ook deze groep 
Kamperpoorters betrokken blijft. 
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Na het verhaal over Kelvin en 
zijn voetbalavontuur bij Ajax 
ben je geneigd te denken dat 
alleen maar jongens kunnen 
voetballen. Dat blijkt in de 
Kamperpoort toch iets anders 
te liggen, want we hebben 
echte ‘girlpower’ in de wijk. 

Meiden die echt wel aardig tegen 
een balletje kunnen trappen zijn 
ook gewoon bij ‘ons‘ aanwezig. 
De vrouwelijke voetbaltrots van 
de Kamperpoort heet Selina 
Bosman. Ze woont maar een 
paar huizen van Kelvin vandaan, 
dus ben je al snel geneigd om 
van een echte voetbalbuurt te 
spreken. 
Selina werd enige tijd geleden 
uitgenodigd door de KNVB om 
mee te doen aan een serie 
activiteiten in Wapenveld. Drie 
avonden lang moest ze goed 
haar best doen tussen de 250 
andere meiden, want er gingen 
slechts dertig speelsters door 
naar de volgende ronde. Maar na 

Girlpower in de Kamperpoort
anderhalve week viel er een brief 
op de deurmat bij Selina, waarin 
stond dat ze door was naar de 
volgende ronde. Je kunt je wel 
voorstellen hoe hard het gejuich 
opklonk in huize Bosman. Selina 
was super blij, maar datzelfde 
gold natuurlijk ook voor Rieks 
en Jantje. Zij glommen uiteraard 
vanwege deze mooie prestatie 
van hun dochter. 

Maar Selina was er met deze 
selectie nog niet helemaal, want 
er volgde nog een selectieronde. 
Te midden van de andere dertig 
meiden moest Selina vol aan de 
bak, omdat er slechts zeventien 
de uiteindelijke selectie halen. Ze 
had heel goed getraind en haar 
best gedaan. 

Of ze door is, wordt pas in 
augustus bekend. In de volgende 
wijkkrant daarom zeker een 
vervolg op dit verhaal, want 
iedereen wil natuurlijk weten of 
Selina door is. 

Op een doordeweekse avond 
komt trouw een clubje jongens 
naar de jongensclub. Er 
wordt regelmatig gevoetbald, 
waarbij er meerdere bewoners 
uitrukken een balletje mee te 
trappen, de jeugd voorzien van 
drank of het team aanmoedigen 
vanaf de zijlijn. De jongens 
worden steeds fanatieker en 
sportiever! 
 
Voetballen wordt ook wel eens 
afgewisseld met koken of 
andere leuke activiteiten. Zo ook 
deze keer: gezonde, volkoren 
pannenkoeken.  De jongens 
ontpopten zich tot volleerde 
pannenkoekenbakkers. De 
lekkernijen vlogen door de lucht 
en kwamen omgekeerd weer 
netjes terug in de pan. En het 
allerbelangrijkste; het was erg 
gezellig en iedereen heeft  heerlijk 
gegeten.  Goed gedaan jongens!

Klimmen in Yosemite
Vrijdag 17 juni hebben de 
jongeren van de wijkclub 
geklommen bij Yosemite. Een
aantal van hen werd gebracht 
en de rest fietste mee vanaf het 

wijkcentrum.  
Het was wel even wennen; een 
tuigje aan en zeker weten dat je 
veilig omhoog kunt klimmen en 
naar beneden kunt abseilen. Het 
komt dan echt op vertrouwen 
aan, vooral vertrouwen in jezelf. 
Kan ik hoger, is het touw wel 
sterk genoeg? Kan ik echt wel 
‘BLOCK!’ roepen als ik niet 
verder durf? Of gaan ze mij dan 

uitlachen? 
Maar al snel had iedereen de 
smaak te pakken en ging het 
voortreffend. De jongens en 
meisjes klommen steeds hoger.  
Het kon echter wel gebeuren 
dat je tijdens het hangen per 
ongeluk met je billen tegen een  
ander muur aan bungelde. Best 
pijnlijk; maar een coltpack was de 
redding. 

IJsselhallen
Evenementenprogramma 2011
18 t/m 20 augustus  Knotsgekke Kaartendagen
  Hobbybeurs vol creatief   
  papierplezier

11 september  Snuffelmarkt
  Gezellige vlooienmarkt met  
  vele kramen

18 september  Terrariumbeurs
   Reptielen, spinnen,   
   insecten en knaagdieren

24 september  Vogelmarkt
 
24 & 25 september Paranormaal Alternatief

24 & 25 september  Gothic & Fantasy Beurs

28 september  Stoffenspektakel
  Introductie van de nieuwste  
  najaarsstoffen

1 en 2 oktober  IJsselshow
  Internationale    
  hondententoonstelling

9 oktober  Snuffelmarkt
   
19 t/m 26 oktober  LEGO WORLD
  Het grootste Lego spektakel  
  ter wereld 

Zaterdag 24 september is 
het weer zo ver, dan vindt de 
landelijke burendag plaats.
Ook dit jaar doet de 
Kamperpoort weer mee maar 
gaan we het helemaal anders 
doen! We gaan een ZESKAMP 
organiseren.

Een werkgroep bestaande uit 
Miny van Travers, Patricia en 
Daisy van STRIK en Miranda Bos 
als vrijwilliger zijn al druk bezig 
met de voorbereiding. Dit jaar 
hebben we gekozen voor een 
actieve dag, met een zeskamp 
voor 14+ op het Vogelbuurtterrein. 

Er is zijn activiteiten voor de 
kinderen, een terras voor het 
wijkcentrum met koffie, thee en 
andere lekkere dingen.
 
Meer informatie over het 
definitieve programma met de 
tijden en de samenstelling van de 
teams volgt nog via een flyer.

Vind je het leuk mee te helpen 
of op de dag zelf of wil je de 
werkgroep versterken, geef 
dit dan even door aan Strik 
of een van de werkers in 
het wijkcentrum. Wij nemen 
vervolgens contact met je op.

Buurtfeest Kamperpoort

De redactie 
van de Kam-
perpoorter 
wenst u een 
fijne zomer-
vakantie toe!

Pannekoeken bakken en klimmen bij 
Yosemite
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