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Start nieuwbouw Vogelbuurt
en Rodetorenbrug van start
Woensdag 23 mei jongstleden stond de
jaarlijkse herstructureringsavond op
de agenda. In de Nieuwe Haven werd
de Kamperpoort geïnformeerd over de
laatste stand van zaken. Alle fysieke
deelplannen van de wijkontwikkeling
passeerden de revue. Een kleine groep
bewoners had de weg naar de Nieuwe
Haven gevonden en luisterde met
belangstelling naar alle ontwikkelingen
van de wijk. Wethouder Nelleke Vedelaar
was ook aanwezig en gaf onder meer
aan dat de Rodetorenbrug er definitief
gaat komen. De start van deze brug
is inmiddels begonnen en zal volgens
de huidige plannen nog net voor
de feestdagen, eind 2012, worden
opgeleverd. Hieronder een doorkijk op de
andere deelplannen.
Brandweerkazerne
De brandweerkazerne aan de Harm
Smeengekade zal gaan verdwijnen. Deze
brandweerpost zal gaan verhuizen naar de
Middelweg. Wat er met de huidige kazerne
gaat gebeuren is nog niet bekend, hierover
zal de gemeente nog voor de zomervakantie
van 2012 een beslissing nemen. Wel
is nu al duidelijk dat deze voormalige
hoofdkazerne uiteindelijk gesloopt zal
worden. Deze zal t.z.t. plaats maken voor
nieuwbouwbestemming. Door de recessie
in de woningmarkt is het nu geen goede
tijd om deze locatie te verkopen aan een
ontwikkelaar. De gemeente acht het goed
mogelijk dat het gebouw voor bepaalde tijd
nog blijft staan en dat hier mogelijkheden
liggen voor verhuur. Dit is nog niet bekend
en de gemeente houdt voorlopig nog alle
opties open.
Kop van de Hoogstraat
Bouwinvest is eigenaar van de panden aan
de Kop van de Hoogstraat. Dit zijn onder
meer de gebouwen waar de Gall & Gall en
de Leenbakker waren gevestigd. Zoals u
hebt gezien zijn deze winkels er inmiddels

niet meer. Ook de toekomst van deze

Feniks
Een groot gedeelte van de woningen op de
nieuwe Feniks zijn opgeleverd. Daarmee
is de nieuwe Feniks nog lang niet klaar.
Er zijn nog grote lege plekken waar ook
woningbouw voor gepland staat. En ook
hier is het wachten op het vlottrekken van
de woningmarkt. Op dit moment durft men
het niet aan om hierop verder te investeren.
Uitzondering zijn de woningen op de hoek
met de Hoogstraat / Eerste Baan. De start
hiervan is inmiddels begonnen.
Elbertplein
Het gebied rondom de Elbertschool zal nog
dit jaar worden opgeknapt. Meer hierover
kunt u lezen in deze wijkkrant op pagina 5.
IJsselhallen
Het is en blijft de wens en ambitie van
de gemeente om de IJsselhallen elders
in Zwolle te verplaatsen. Alleen door alle
huidige ontwikkelingen zal dit de
komende jaren nog niet gaat gebeuren.
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panden zijn nog ongewis. De panden staan
te koop, maar nu de verkoop niet wil lukken,
staan de panden ook weer in de verhuur.
Hierdoor loopt de ontwikkeling van dit
gebied vertraging op en is nog niet bekend
wat zich hier op de lange termijn zal gaan
vestigen.
Irishof
Op het Irishof, het gebied tussen de
Emmastraat (Jumbo) en de Rieteweg, zullen
28 grondgebonden koopwoningen worden
gerealiseerd. De huidige kantoorpanden
zullen aan het einde van dit jaar gesloopt
gaan worden. De start van de bouw op
de locatie zal afhangen van de mate
van verkoop. Als er voldoende woningen
verkocht zijn zal men starten met de
nieuwbouw. Gezien de ontwikkelingen op
de woningmarkt is nu dan ook nog niet te
voorspellen wanneer de bouw zal gaan
plaats vinden.
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Kamperpoort afgerond
Mutaties woningen Grote
Baan en Touwslagerij

Het Elbertplein
Daarom is er met de huidige gebruikers
van de IJsselhallen een nieuw meerjarig
huurcontract ondertekend. Het moge
duidelijk zijn dat daarmee de zeer gewenste
uitbreiding van de woonbuurt Kamperpoort
vele jaren vooruit is geschoven.
Vogelbuurt
Het bouwklaar maken van de nieuwe
Vogelbuurt is inmiddels begonnen. Het
leidingwerk wordt verlegd en aangelegd.
Binnen nu en een aantal weken zullen de
voorbereidende grond werkzaamheden
van start gaan. In september zal men
rap starten met de bouw van de sociale
huurwoningen en zal er een tijdelijke knip
worden aangebracht met het toekomstige
Katwolderplein.
Door de gemeente en de Raad van Toezicht
Kamperpoorters is er een voorstel ingediend
bij de straatnamencommissie om de
Vogelbuurt te voorzien van straatnamen. In
de nieuwe Vogelbuurt zullen straatnamen
terugkomen die ook in de ‘oude’ Vogelbuurt
te vinden waren. Daarnaast mogen
ook de twee hoven in de Vogelbuurt
een herkenbare, maar niet officiële
naamsherkenning krijgen. Tijdens de
informatieavond presenteerde deltaWonen
het ontwerp van de woningen en de
toekomstige inrichting van de openbare
ruimte. Hierin wordt toegelicht dat het
ontwerp en totstandkoming in samenwerking
met bewoners is gerealiseerd. Dit binnen
het proces dat is doorlopen met de
participatiegroep Vogelbuurt.
Katwolderplein
De gemeenteraad heeft in maart
jongstleden definitief ingestemd met de
vorm van de nieuwe parkeergarage op
het Katwolderplein. Dit wil zeggen dat er
een parkeergarage wordt gerealiseerd met
990 parkeerplaatsen. De bouw van deze
garage start eind 2013. Volgens de huidige
planning zal men in 2016 gebruik van de
parkeergarage kunnen maken.
Tijdens de avond werden de plannen en
ontwikkelingen van het Katwolderplein
gepresenteerd door de architecten. Tevens
was er de gelegenheid om een kijkje te
nemen bij de maquette van dit nieuwe
winkelplein. Het plein dat een stukje
binnenstad de Kamperpoort in zal brengen.

Basis voor baasjes
Ekkel Amusement binnenkort in ere hersteld

4 Theater Buitengewoon komt
naar de Kamperpoort

Geslaagde buitenspeeldag in
de Kamperpoort

5 Het EK voetbal in de
Kamperpoort

Vrijwilligers gezocht
Buurtpraat

6 Inrichtingsplan buitenruimte
Vogelbuurt gereed

Nieuwe straatnamen Vogelbuurt bekend
Definitef gevelaanzicht
nieuwe Vogelbuurt bekend
Bouw binnenkort van start

7 Buurtschouw Feniksterrein
Nieuws van Peuterspeelzaal
Hoogstraat
Zomperkamp jongeren
Wanted: Cowboy/girls en
indianen

8 Geslaagde Avondvierdaagse
Pasen in de Kamperpoort
Activiteiten meivakantie

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl

Zomer 2012 pagina 2

Belangrijke adressen
Beheer Travers Welzijn
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Henri Heijnick - beheerder
Hoogstraat 86
tel. 4213120
Team Travers Welzijn
Johanna Bosman - activiteitenbegeleidster
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
Wijkmaatschappelijk werk de Kern
Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4258888
Vincent Lugtenberg - maatschappelijk werker
Nadia Laroes - 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) en Danny van den Beld
(Travers Welzijn)
De wijkschouw vindt de komende periode plaats op:
18 juli en 26 september 2012.
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:
Jeroen Kuiper, Hilke Vos en Audrey van de Zaeck
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 september 2012, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Nieuws over het Kansen creëren
wijkplatform
in de Kamperpoort
Buurtbewoners zijn van harte
welkom bij het wijkplatform. Hier
kunt u met de gemeente spreken
over onderwerpen die spelen in de
wijk. U kunt vragen stellen, ideeën
uitwisselen of gewoon op de hoogte
gehouden worden. Het wijkplatform
in de Kamperpoort vindt plaats op 6
november. Noteer het alvast.
Digitaal
Vanaf medio 2012 verstuurt de
gemeente Zwolle agenda’s en
verslagen van de wijkplatforms
niet meer per post, maar digitaal.
Hiermee speelt de gemeente meer
in op de digitale informatiebehoefte
van bewoners.
Belangstellenden kunnen zich nu
al voor een gratis abonnement
aanmelden via www.zwolle.
nl/inloggen -> account maken
-> wijk aanvinken. In de week
voorafgaand aan het wijkplatform
ontvangen abonnees via e-mail
een uitnodiging, met daarin de
agenda en het vorige verslag. Na
het wijkplatform ontvangen zij het
verslag.
Geen internet?
Bewoners die geen internet
hebben, kunnen contact opnemen
met het wijkservicepunt via 14038.

Project “Samen voor de Buurt”
Helaas was de opkomst tijdens de
informatieavond mager, maar dat
was een beetje te verwachten met
een voetbalwedstrijd op hetzelfde
tijdstip. Ondertussen zijn er al heel
wat tasjes huis aan huis langs
gebracht en hebben we leuke
reacties gekregen.
Binnenkort start het project ‘de
Wijkschat, de kracht van de
Kamperpoort’. Dit project is de
afgelopen jaren in alle straten van
de Kamperpoort uitgevoerd.
Wijkwerkers hebben huisbezoeken
afgelegd en samen met bewoners
vragenformulieren ingevuld over
het wonen, de leefbaarheid, hobby
‘s en talenten. De uitkomsten zijn
verzameld en gepresenteerd in
een straatfinale bijeenkomst. In
de meeste straten zijn daarna
bewonersgroepjes actief geweest
met het organiseren van een leuke
activiteit voor de hele straat. De
Wijkschat start binnenkort in de
nieuwe buurt op het Feniksterrein.
Buurtfeest 2012
Het lijkt nog ver weg maar houdt
u deze datum vast vrij, zaterdag
22 september is er weer een

De maatschappelijke positie
van bewoners verbeteren en
kansen creëren om hoger op die
participatieladder te komen. Dit
is één van de vele ambities voor
de Kamperpoorters.

uitgevoerd. Hierbij worden er
trajecten uitgezet voor zowel de
lange als de korte termijn. Naast de
lange trajecten is het ook mogellijk
om een cursus te volgen, zoals
taal- en computerlessen.

Om dit te realiseren heeft de
Kamperpoort voor dit jaar een
Trajectbegeleidster, namelijk
Nurcan Caglar. Nurcan is
werkzaam voor Travers Welzijn en
is het grootste deel van de week
aanwezig in het wijkcentrum. De
afgelopen maanden heeft Nurcan
met de wijk kennisgemaakt en met
de diverse bewoners gesprekken
gehad.

Nurcn is als trajectbegeleidster
bijna dagelijks aanwezig in het
wijkcentrum en maakt graag met
u kennis. Uiteraard wil ze ook
graag met u meedenken over de
mogelijkheden die er zijn wat betreft
uw toekomstmogelijkheden. Heeft
u daarom ook wensen en zin om
te kijken naar uw mogelijkheden?
Schroom dan niet en maak kennis
met Nurcan Caglar (n.caglar@
travers.nl).

Met zes bewoners is inmiddels
met succes een (school/werk/
dagbestedings) traject uitgezet.
Maar wat houdt dit precies in? Met
de bewoner wordt stilgestaan bij de
volgende zaken:
- Wie ben je?
- Wat wil je?
- Wat kun je ?
- Wat is het hoogst haalbare doel?
- Welke belemmeringen zijn er?
Aan de hand van deze informatie
wordt een plan van aanpak
gemaakt, dat vervolgens wordt

buurtfeest in de Kamperpoort
en zijn er weer allerlei leuke
activiteiten. Tijd: 15.30 tot 19.30
uur. Meer informatie volgt nog.
Wisselingen binnen team Travers
Per 1 juni is het een en ander
veranderd binnen het team van het
wijkcentrum. Jongerenwerker
Cristanne Schram heeft ons
verlaten, kinderwerker Ingrid
Schakelaar heeft het jongerenwerk
overgenomen. Buurtwerker Miny
Westra heeft vervolgens het
kinderwerk overgenomen.

Het buurtwerk (voorheen
volwassenenwerk) wordt nu
door beiden opgepakt in de
Kamperpoort. Voor vragen kunt u
altijd bij één van hun terecht.
Buurtacademie
In de vorige wijkkrant heeft een
uitgebreid artikel gestaan over
de Buurtacademie. Wij zoeken
allen nog taalcoaches. De
buurtacademie kan ook helpen met
het opzetten van een eigen bedrijf.
Vanuit de buurtacademie kunnen
we nog veel meer doen, zoals het
organiseren van cursussen, mits
er voldoende animo voor is. Ook
kunnen we kijken waar een cursus
wordt gegeven. U kunt dan denken
aan computerles, lezen en schrijven
of sollicitatietraining.
Zit u met vragen ten aanzien
van cursus of opleiding. Neem
even contact met ons op in
het wijkcentrum of via de mail:
m.westra@travers.nl.
Uitreiking certificaten AED
Eindelijk was het dan zo ver, de
certificaten van de AED-cursus zijn
onder het genot van een taartje op
dinsdag 27 maart uitgereikt aan alle
deelnemers van de AED-training.
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Eerste fase onderzoek Kamperpoort afgerond
In wijkcentrum Ons Eigen Huis vond
op 15 mei jl. de presentatie plaats
van het onderzoek ´Kamperpoort,
van binnenuit beleefd’. Na maanden
van onderzoek (waarin u ons vast
en zeker minstens één keer aan de
deur hebt gehad) presenteerden wij
op deze avond onze resultaten. Om
u hier een beeld van te geven, volgt
hier een korte samenvatting.
Dagbesteding
De bewoners zijn in staat zelfstandig,
of in ieder geval met hulp vanuit hun
directe omgeving, dagbesteding
te vinden en zijn tevreden met de
dagbesteding die ze hebben. Hieruit
kan de conclusie getrokken worden
dat er zowel binnen als buiten de wijk
voldoende mogelijkheden zijn om in
deze behoeften te voorzien.
Onze aanbeveling is om de resultaten
van dit onderzoek te vergelijken met
de evaluatie van de Sociale Pijler
als het gaat over sociale stijging. Zo
kunt u een beter beeld krijgen van de
daadwerkelijke hulp en ondersteuning
waarvan gebruik gemaakt wordt.
Vervolgens kan er beter bepaald
worden hoe er op dit punt op bewoners
aangesloten kan worden.
Beleving van de wijk
In het onderzoek werd onderscheid
gemaakt tussen ‘traditionele’ en
‘nieuwe’ buurtbewoners. Beiden
geven aan prettig te wonen in de wijk.
Opvallend is dat iets meer dan de helft
van de bewoners gehecht is aan de
wijk en dat een derde (helemaal) niet
gehecht is aan de wijk. De gehechtheid
aan de wijk is bij ‘traditionele bewoners’
hoger dan bij de ‘nieuwe bewoners’.
De onderlinge betrokkenheid wordt
door iets meer dan de helft als (zeer)
prettig ervaren. De meerderheid van
de bewoners geeft aan niet te weten
of zij zich verantwoordelijk voelen
voor de onderlinge betrokkenheid of

hebben daar geen mening over. Het
percentage ‘niet verantwoordelijk
voelen’ is bij de ‘nieuwe bewoners’
hoger. Onze aanbeveling is om meer
inzicht te krijgen in de verschillende
bewonerstypen. Alleen tijdens het
interview is doorgevraagd op de
levensstijl van de bewoner. Door
inzicht in de levensstijlen te krijgen
wordt er een beeld verkregen wat
bewoners voor elkaar willen en kunnen
betekenen. Verder is het volgens
ons van belang om te kijken hoe
bewoners gemotiveerd kunnen worden
voor de onderlinge betrokkenheid.
Dit kan door bewonersinitiatieven te
steunen, door vertrouwen te tonen
in de bewonersinitiatieven en deze
mee te nemen in de uitvoering
zullen bewoners waarschijnlijk meer
betrokken worden en meer initiatief
nemen.
Deelname aan activiteiten
De meerderheid van de bewoners
(62 procent) doet niet mee aan de
activiteiten die in de wijk worden
georganiseerd. De voornaamste
reden voor bewoners om niet mee
te doen is dat zij hier geen behoefte
aan hebben. Bewoners geven aan
activiteiten meer op buurt-/straatniveau
te willen. Een aanbeveling is dan ook
om meer activiteiten op dit niveau
te organiseren. Het initiatief moet
daarin bij de bewoners liggen. Een
mogelijkheid is om burgerinitiatieven
te ondersteunen en te stimuleren. Ons
advies is om onderzoek te doen hoe
organisaties kunnen aansluiten om
te realiseren dat bewoners zelf met
initiatieven komen.
Vanuit de interviews kwam naar voren
dat veel bewoners de wijk als levendig
ervaren. De reden daarvoor is dat er
veel georganiseerd wordt in de wijk en
dat er bijvoorbeeld een wijkkrant is.
Als u het hele onderzoek een keer wilt
doorbladeren, dan kunt u terecht bij de

Ekkel Amusement
binnenkort in ere hersteld
Binnenkort is de wijk Kamperpoort
een nieuw pand rijker. Het bedrijf
Ekkel Amusement VOF, dat
ongeveer anderhalf jaar gelden
volledig afbrandde, wordt in ere
hersteld. Uiteraard in de nieuwe stijl,
met karakteristieke elementen.
“Het pand komt er straks prachtig
uit te zien“, vertelt de voormalige
eigenaar Peter Ekkel. Het bedrijf,
gevestigd tegenover het wijkcentrum, is
inmiddels door zijn zoon overgenomen.
Op de begane grond zal een
nieuwe bouwplaats en een kantoor
gerealiseerd worden en daarboven
komt een fraai appartement met
dakterras. “Alles wordt in de stijl
gebouwd van de Nieuwe Kamperpoort.
Dat hebben we zo afgesprokem
met de gemeente. We proberen het
authentieke karakter te behouden,
afgewisseld met moderne architectuur.
En naast ons apnd worden ook nog
nieuwe huizen gebouywd, dus het
moet wel allemaal bij elkaar passen.
We kunnen niet wachten tot we op de
nieuwe werkplek aan de slag kunnen.“

Iets verderop in de Hoogstraat is met
deze huurappartementen al een nieuw
stukje Kamperpoort gerealiseerd.

wijkwerkers van Travers in Ons Eigen
Huis. Het onderzoek zal na verloop van
tijd ook via het internet te lezen zijn.
In de afgelopen maanden heeft u
al enkele berichten van ons in de
´Kamperpoorter´ voorbij zien komen.
Maar voor ons zal dit de laatste zijn.
Voor het vervolg van het vijfjaren
onderzoek naar de ontwikkeling
van de Kamperpoort zullen wij het
stokje doorgeven aan een nieuwe
groep studenten. Het emailadres
aokamperpoort@gmail.com zal blijven
bestaan voor uw opmerkingen (na de
zomermaanden weer actief).
We willen u tot slot bedanken voor de
gesprekken die we met enkelen van u
hebben gehad en we wensen u veel
woonplezier in de Kamperpoort toe.
Hartelijke groet,
Eline van Eerde, Hillechien Hamming,
Rineke Kwant en Gerrie Mulder

Basis voor baasjes
Wat hondeneigenaren
moeten weten
Sinds jaar en dag behoren honden
tot de favoriete huisdieren van veel
mensen. Honden brengen gezelligheid,
zorgen voor lichaamsbeweging,
sociale contacten en dat is goed
voor de gezondheid. Honden horen
er in Zwolle dan ook bij! Zo zijn er
voorzieningen die speciaal bedoeld
zijn voor honden en hun baasjes,
waaronder hondenlosloopterreinen en
hondenhaltes. De gemeente vindt het
daarbij wel belangrijk dat de stad voor
iedereen - met of zonder hond - leuk en
leefbaar blijft. Zwolle kent dan ook een
aantal spelregels voor hondenbezitters.
Spelregels op een rij
Aanlijnplicht: binnen de bebouwde kom
en buiten de hondenlosloopterreinen
moeten honden aangelijnd zijn. Dit
geldt voor het lopend uitlaten van de
hond en ook als de hond naast de fiets
loopt.
Opruimplicht: binnen de bebouwde
kom dienen hondenbezitters
zelf de poep van hun hond op te
ruimen. Uitzonderingen hierop
zijn: hondenlosloopterreinen en
groenstroken met bosjes.
Hier zijn honden niet welkom:
1. Alle kinderspeelplaatsen (zoals
speelweides, trapveldjes en
zandbakken).
2. De voetgangerszones in de
binnenstad en in de winkelcentra.
Deze regel geldt niet voor bewoners
van deze gebieden. Zij kunnen hier
met hun hond aangelijnd lopen,
maar moeten er wel voor zorgen dat
hondenpoep opgeruimd wordt. Ook
geldt de regel niet voor de eigenaar of
houder van een hond met een (blinden)
geleide taak of een opsporingstaak.
Voorzieningen
De gemeente Zwolle kent verschillende
hondenlosloopterreinen waar honden
vrij mogen rondlopen en waar
baasjes de grote boodschap van hun
viervoeter niet hoeven op te ruimen.
De losloopterreinen zijn in elke wijk te
vinden op zo’n maximaal 10 minuten
loopafstand. Daarnaast zijn verdeeld

Mutaties woningen Grote
Baan en Touwslagerij
In de voorjaarseditie van de
wijkkrant de Kamperpoorter
informeerden wij u over de stand
van zaken naar aanleiding van de
schietpartij in januari jl. aan de
Thomas a Kempisstraat. Hierbij
waren bewoners uit de Kamperpoort
betrokken. Intussen zijn we een paar
maanden verder en is het dossier
voor de Kamperpoort afgerond.
Tijdens de informatiebijeenkomst,
met burgemeester Henk Jan Meijer
en wethouder Nelleke Vedelaar op
26 januari, en in verschillende één
op één gesprekken tussen bewoners
en wijkwerkers werd duidelijk dat
er concrete maatregelen in de wijk
moesten worden genomen. Alleen
dan kon de rust in de wijk terugkomen
en het gevoel van onveiligheid
weggenomen worden. Om deze
redenen werd er nadrukkelijk voor
gepleit om betrokkenen elders, buiten
de Kamperpoort, te huisvesten.
De afgelopen maanden is er hard
gewerkt om deze huishoudens
permanent elders onderdak te laten
vinden. Inmiddels is dit gelukt. De
betrokken bewoners hebben, in
samenwerking met de betrokken
organisaties, elders buiten de
Kamperpoort woningen aangeboden
gekregen dan wel zelf gevonden.
De gemeente Zwolle, Politie IJsselland,
Travers Welzijn, woningbouwcorporatie
Openbaar Belang: in de volle breedte
heeft iedereen zich hiervoor ingezet.
Deze organisaties willen u bedanken
voor de verantwoordelijke wijze waarop
u de afgelopen periode gereageerd
heeft.
Hiermee is dit dossier voor de
Kamperpoort afgesloten. De
huurwoningen die hiermee vrijgekomen
zijn worden verhuurd aan nieuwe
huurders die we graag verwelkomen.
over de stad zo’n vijftig hondenhaltes
te vinden. Deze bevatten gratis
opruimzakjes en een afvalbak.
Attentie
Verspreid over de stad hangen
spandoeken die baasjes attenderen op
de do’s en don’ts. Het opruimen van
de grote boodschap van hun trouwe
viervoeter bijvoorbeeld. Maar ook de
hond laten spelen waar het mag en
aanlijnen waar het hoort. De banners
zijn te vinden op verschillende plekken,
zoals bij trapveldjes, speelvelden en
bij scholen. De locatie van de banners
rouleert. Ze krijgen een plek, daar waar
ze het meest nodig zijn.
Nieuwe hondenkaart
Speciaal voor baasjes geeft de
gemeente Zwolle een hondenkaart
uit. Deze kaart bevat naast praktische
informatie, tips en spelregels onder
andere ook een overzicht van
alle hondenlosloopterreinen en
hondenhaltes in Zwolle. De kaart is
onlangs geactualiseerd en vanaf 18
juni gratis af te halen bij ondermeer
de gemeentelijke informatiecentra
wijkservicepunten.
Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan eens
een kijkje op:www.zwolle.nl/honden.
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Theater Buitengewoon komt naar de Kamperpoort
De wijk Kamperpoort is ingeloot
voor de komst van Theater
Buitengewoon. Ook dit jaar vindt
dit evenement plaats in de laatste
week van de zomervakantie, tijdens
een Huttendorp-activiteit, Jeugdland
of iets in die trant. Zet dinsdag 28
augustus alvast in je agenda, want
deze dag mag je niet missen.
Het middagprogramma staat al vast
en is voor kinderen tussen de vier en
twaalf jaar. Het zal bestaan uit een
voorstelling van Theater The Young
Ones, (Jeroen en Joep spelen…
Hamlet, De Zielige Prins!), waarna er
workshops zullen plaatsvinden.
Het avondprogramma is wisselend
per wijk. De ene wijk weet al wat ze
willen doen, de andere wijk wil graag
nog wat meer nadenken wat zij met
hun amateurvereniging en talenten
(begeleid door een coach) willen doen.
Sommige wijken hebben aangegeven
geen behoefte te hebben aan een
avondprogramma en dat mag natuurlijk
ook.

Mochten de wijken behoefte hebben
aan meer inspiratie en/of geholpen
willen worden in hun keuze, dan
kunnen we hier ook ondersteuning in
bieden. We spelen met een hele leuke
gedachte, waarover binnenkort meer
op de website.
Het team van Odeon De Spiegel
theaters staat klaar voor vragen en
verzoeken. Ook kan er aanvullende
informatie gevonden worden op de
website www.odeondespiegeltheaters.
nl
Wat meer informatie over Jeroen en
Joep spelen… Hamlet, zielige prins.
Jeroen en Joep zijn samen op zolder.
Daar moeten ze spelen. Moeten. Want
Joep is hier samen met zijn ouders
op bezoek. ‘Voor de gezelligheid’,
hadden ze gezegd. Nou, er is anders
niets gezelligs aan. Jeroen vindt Joep
stom en Joep vind Jeroen... tja, hoe
zeg je dat? Een beetje raar. Jeroen
doet namelijk heel gek. Dat heeft hij
besloten, om net te doen alsof hij gek
is. Want dan wil stomme Joep vast

niet met hem spelen. Maar Joep heeft
geen keus. Hij kan geen kant op, want
Jeroen staat met draaiende ogen voor
de deur. En Joep mag er niet langs.
Jeroen zegt dat hij Prins Hamlet is. Een
heel zielige prins uit de riddertijd.
Joep krijgt medelijden door het verhaal
dat Jeroen vertelt. Hij wil de zielige
prins helpen en voor hij het weet is
speelt hij Horatio, de beste vriend van
Hamlet. Hij is zelfs bereid een jurk
aan te doen om Ophelia te spelen, het
vriendinnetje van Hamlet. Maar het
helpt allemaal niets. Aan het eind van
het stuk gaat iedereen dood. Zo hoort
dat bij tragische historiën.
Maar waar Hamlet sterft aan het eind
van het zielige verhaal, daar begint de
vriendschap tussen Jeroen en Joep.
Met kinderlijke eenvoud schakelen
de jongens razendsnel tussen het
vermaarde stuk van Shakespeare en
hun eigen wereld waarin ze tegen
wil en dank met elkaar opgescheept
zitten. De legendarische scènes uit
Hamlet worden afgewisseld met snelle

komische dialogen. En aldus wordt de
voorstelling een heerlijk verhaal over
vriendschap, gek doen en vechten voor
waar je in gelooft.
Theater Buitengewoon wordt mede
mogelijk gemaakt door:

The Young Ones
en
Odeon de Spiegel
Gemeente Zwolle
en
Fonds Podiumkunsten

Geslaagde buitenspeeldag in de Kamperpoort
Onbezorgd buitenspelen, het kon
op woensdag 13 juni tijdens de
Nationale buitenspeeldag. Ook de
Kamperpoorter deed weer mee aan
deze landelijke actie. Ditmaal vond
het plaats in de Lijnbaan.
Er wordt nog wel eens te hard gereden
in deze straat door automobilisten,
vandaar dat er besloten werd om de
straat deze middag voor spelende
kinderen te laten zijn. Tijdens de
spelmiddag zijn er 30 kilometer stickers
op de lantaarnpalen geplakt. Ook
zijn er borden met spelende kinderen
geplaatst, zodat het verkeer weet dat
ook in deze straat kinderen spelen.
Er was van alles te doen. Zo was er
een springkussen voor de jongste
kinderen, kon er geschminkt worden en
was er een verkeersplein. Bovendien
kon je er voetballen en graffiti spuiten
met de oudste kinderen. Begeleid
door een echte graffitispuiter werd er
ijverig gewerkt door de kinderen, ze
leefden zich helemaal uit en spoten
prachtige fluorescerende kleuren op de
spelcontainer.
Ook aan de inwendige mens was
gedacht, de maandelijkse patatdag
was verplaatst naar de Lijnbaan, waar
een gezellig terras was gemaakt.
Nieuwe naam spelcontainer
Via een prijsvraag konden kinderen zelf
een naam bedenken voor de nieuwe
spelcontainer.
Er waren zes namen binnen gekomen,
de jury heeft uiteindelijk de naam: Fit
voor Fun uitgekozen bedacht door
Marten Ekkel (junior).
Tijdens de Buitenspeeldag is de naam
onthuld en de prijs uitgereikt.
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Het EK voetbal in de Kamperpoort

Buurtpraat
De ‘echte’ Kamperpoorter?
In deze wijk, temidden van de herstructurering, zie je steeds meer veranderen. Oude gebouwen maken plaats
voor nieuwe fraaie bouwwerken. Lang
niet alles gaat weg en dus zullen er
veel herkenbare punten blijven. Zo
blijven onze ouwe gebouwen beeldbepalend, met een toevoeging van
veel verschillende nieuwbouwhuizen.
Een zogenaamde hergeboorte van de
wijk. Deze verandering zal ook nieuwe
gezichten met zich meebrengen,
nieuwe bewoners die hier hun thuis
zullen gaan vinden. Zijn deze nieuwelingen Kamperpoorters? En wat is
eigenlijk een ‘echte’ Kamperpoorter?
Is deze titel alleen voor bewoners die
hier geboren en getogen zijn, of is dit
met de sloop en nieuwbouw inmiddels
een achterhaald verhaal. Is de ‘echte’
Kamperperpoorter er niet meer, of
wordt hij/zij op dit moment weer hergeboren? Samen maken we een nieuw
begin.

Hoewel het Nederlands elftal al snel
uitgeschakeld werd op het EK voetbal was het een paar weken lang
genieten in de Kamperpoort. Veel
bewoners probeerden door het ver-

sieren van hun huis de selectie in
Polen en Oekraïne een hart onder de
riem te steken. Er werden flink wat
uren ingestoken, maar het resultaat
op bijgaande foto’s mocht er zijn.

Dit is een ingezonden bijdrage van een
buurtbewoner. Wilt u ook uw mening
geven over zaken die spelen in de
wijk? Stuur dan een mail naar
redactie@kamperpoorter.nl. Uw
bijdrage wordt, indien nodig, zonder
naam geplaatst. De redactie beslist of
een bijdrage in aanmerking komt voor
plaatsing.

Vrijwilligers gezocht voor gezelligheid, uitjes, bezoek met kinderen
Buurtbewoners met ‘helpende handen’ welkom in zorghuis Theodora Vos de Wael
Bewoners en medewerkers hebben
hun draai gevonden in zorghuis
Theodora Vos de Wael van
IJsselheem aan de Lijnbaan. Mensen
met dementie wonen hier in vijf
kleinschalige woningen met zes tot
acht bewoners en er is 24 uurszorg
en begeleiding. Met mantelzorgers
of een vrijwilliger verkennen
bewoners de wijk of doen een
boodschapje. Het zorghuis wil na de
gewenningsperiode de buitenwereld
nadrukkelijk méér naar binnen halen
en zoekt ook daarvoor vrijwilligers.
Activiteitenbegeleider Gooitske
Boerman legt uit. “We zien dat
bewoners genieten van verhalen van
anderen, extra aandacht in de vorm
van samen de krant lezen, een praatje
bij de koffie, bezoek van mensen
met kinderen. Ook is aandacht heel
fijn door samen te fietsen op onze
gemotoriseerde duofiets. Voor al deze
activiteiten zoeken we vrijwilligers
van alle leeftijden, van moeders met
een baby tot grootouders met hun
kleinkinderen. Of mensen die het leuk
vinden om af en toe op bezoek te
komen of die willen assisteren bij het
ontbijt, koffie drinken of voorbereiden
van de maaltijden. Maar ook werkende
mensen die vertellen over hun
belevenissen en contact maken met
onze bewoners. Gezelligheid staat
daarbij voorop. We stemmen de
afspraken af op de mogelijkheden van
de vrijwilliger.”
Nieuw
Ook hoofd cliëntenzorg, Margé Evers,
heeft plannen voor iets nieuws. “We
willen ontmoetingsbijeenkomsten

organiseren voor bewoners, familie
en buurtbewoners. Eens per maand
een borreluurtje of een koffiemoment.
Daarvoor zoeken we mensen die
gastvrouw of gastheer willen zijn in
onze mooie binnentuin. Als we daar
af en toe eens een optreden kunnen
laten verzorgen is dat geweldig. De
binnentuin is niet groot genoeg voor
een heel koor, een muziekgezelschap
of een toneelstuk. Daarom zoeken we
kleinschalige optredens.”

Opknapbeurt
Elbertschool

Aanmelden
Naar aanleiding van dit verhaal
interesse gekregen om vrijwilligerswerk
te gaan doen in zorghuis Theodora Vos
de Wael? Dan kunt u contact opnemen
met Gooitske Boerman (038) 425
7978 of Margé Evers (06) 15528198.
Foto hieronder:
Iedere woning heeft een gezamenlijke
woonkamer en keuken waar elke dag
gekookt en gegeten wordt.

In september dit jaar wordt de
buitenruimte van de Elbertschool
opgeknapt. Het plein wordt gedeeltelijk opnieuw bestraat en er
wordt onderhoud gepleegd aan de
ballenvanger van het voetbalveldje.
Verder wordt het oude hek langs de
Meeuwenlaan vervangen door een
nieuw hekwerk. De grote boom aan
de zijde van de Lijnbaan moet worden
gekapt vanwege het bereiken van
het einde van de levensverwachting.
De boom heeft een slechte vitaliteit
en zorgt voor schade aan gebouw en
plein. Het plantsoen langs de Meeuwenlaan wordt opener gemaakt zodat
er meer sociale controle mogelijk is en
de groenborder langs de school wordt
weer netjes gemaakt. Zo blijft ook de
omgeving van de school ook in de
toekomst een mooi onderdeel van de
gereconstrueerde wijk Kamperpoort.
Benieuwd naar het ontwerp? In het
wijkcentrum hangt het definitieve
ontwerp.
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Herstructurering
Het wordt fijn wonen in de
Vogelbuurt. Nadat de woningen
zijn ontworpen ligt er nu een mooi
plan voor de inrichting van de
buitenruimte, ook wel openbare
ruimte genoemd, dat daarbij
aansluit. Dat is het resultaat van
de samenwerking tussen de
participatiegroep Buitenruimte
Vogelbuurt en de ontwerpers
van de gemeente. Het definitieve
plan is gepresenteerd tijdens de
informatieavond op 23 mei in de
Nieuwe Haven.
Het plan voor de openbare ruimte
voor de Vogelbuurt is tot stand
gekomen na vier bijeenkomsten met
de participatiegroep. Deze bestond
uit toekomstige bewoners van de
Vogelbuurt, omwonenden en leden van
de Raad van Toezicht.
Samenhangend ontwerp
In de vorige Kamperpoorter is de start
van het participatieproces beschreven.
Tijdens de tweede bijeenkomst is in
twee groepen gediscussieerd over
onderdelen van het inrichtingsplan
zoals de keuze voor een boomsoort,
het straatprofiel, of geveltuinen en/
of hagen gewenst zijn, straatmeubilair,
keuze voor speelobjecten en
dergelijke. Na afloop zijn de onderlinge
overeenkomsten en verschillen
besproken. Met de uitkomsten van

Inrichtingsplan buitenruimte
Vogelbuurt gereed

de avond zijn Pascal Donze en Niels
Munnik (ontwerper en projectleider)
van de gemeente aan de slag gegaan
om een samenhangend ontwerp voor
het plan te maken. Voor de inrichting
van het speelplein is in overleg met de
participatiegroep besloten de kinderen
en de leiding van peuterspeelzaal
Schalbolleke intensief te betrekken.
Instemming
Vervolgens is tijdens de derde
bijeenkomst op 10 april het concept
inrichtingsplan gepresenteerd waar de
deelnemers van de participatiegroep
positief op reageerden. Helaas bleek
het niet mogelijk om het ontwerp
voor het kunstwerk op te nemen als
onderdeel van het ontwerp voor het
plein. Wanneer het meer bekend is
over het kunstwerk wordt het alsnog
ingepast in het inrichtingsplan.
Proefbestrating
Voor het wijkcentrum is een proefstrook
van de bestrating in de Vogelbuurt
aangelegd om een indruk te geven hoe
het eruit komt te zien. De steenkeuze
(kleur en materiaal) sluit aan bij de
gebruikte stenen in de rest van de
Kamperpoort.
Vervolg
Nu er instemming is met het plan is het
rijp voor definitieve besluitvorming in
het gemeentebestuur.

Nieuw straatnamen Kamperpoort
De Vogelbuurt in Kamperpoort
wordt herbouwd. Op verzoek van de
bewoners keren oude straatnamen
terug.
Het nu nog naamloze straatje tussen
de Hoogstraat en de Nachtegaalstraat
(ter hoogte van het wijkcentrum) wordt
vanaf 1 januari aanstaande de Mussenhage genoemd. De naam Achterom
wordt in reserve gehouden voor een
mogelijk toekomstige herbenoeming.
De overige straten krijgen de volgende
namen:

Definitief gevelaanzicht nieuwe Vogelbuurt bekend
De afgelopen maanden heeft
deltaWonen samen met de architect
Rocha Tombal verder gewerkt
aan het definitief ontwerp van de
huurwoningen in de Vogelbuurt. Ook
is de verdere planning bepaald en
verwacht deltaWonen in de tweede
helft van 2012 te kunnen starten
met de bouw en verhuur van de
woningen.
DeltaWonen bouwt in de nieuwe
Vogelbuurt 61 sociale huurwoningen.
Er zijn vier verschillende typen
woningen ontwikkeld met verschillende
soorten daken: woningen met
schuine en platte daken en één- en
tweelaags woningen met kap. Door op
verschillende manieren de woningen
aan elkaar te koppelen, ontstaat een
speels binnengebied.

Gevelaanzicht
In eerdere ontwerpen die getoond zijn,
werd de woning afgebeeld in een lichte
kleur baksteen. Na overleg met de
klankbord Kamperpoort is er gekozen
voor andere kleuren bakstenen in
verschillende rood tinten. De rode
baksteen die gekozen is, maakt het
straatbeeld warm en levendig. Ook
past het bij het centrumstedelijke
karakter van de wijk.
Binnenterrein
De woningen hebben de hoofdentree
aan de straatzijde en een tweede
entree via de tuin en het binnenterrein.
Hier staan ook de auto’s geparkeerd.
Alleen bewoners kunnen parkeren op
het binnenterrein. Iedere woning heeft
daar één parkeerplaats. Bezoekers
parkeren de auto’s op straat.

- Merelstraat, voor de parallelle straat
aan de Meeuwenlaan, tegenover de
Wehkamp
- Katerdijk, voor de straat parallel aan
de hoofdrijbaan met dezelfde naam
- Reigerstraat, de straat tussen het
Katwolderplein en de toekomstige
Merelstraat
- Kievitstraat, voor de straat tussen
de toekomstige Nachtegaalstraat en
Katwolderplein/Reigerstraat
- Leeuwerikstraat, voor de straat tussen de toekomstige Reigerstraat en
Katerdijk

Duurzaam
In het straatbeeld is gekozen voor
lantaarnpalen met zonnecollectoren.
Met deze duurzame oplossing wordt
de straat verlicht door middel van
zonne-energie. DeltaWonen juicht deze
duurzame initiatieven toe vanwege
haar brede visie op duurzaamheid.

Bouw binnenkort van start

Planning
De verwachting is dat de bouw start in
augustus 2012. In het vierde kwartaal
zullen de woningen in de verhuur
gaan. De mogelijkheid wordt geboden
voor nieuwe huurders om in een vroeg
stadium mee te kunnen praten over
de afwerking van de woning. Er zijn
22 mensen die hebben aangegeven
terug te willen keren naar de nieuwe
Vogelbuurt. Zij ontvangen automatisch
informatie over de verhuur.
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www.hetverloskundighuys.nl

Overtoom 57
8043 LZ Zwolle
T 038 - 4 211 211

Willemskade 12
8011 AC Zwolle
T 038 - 4 211 211

Waar nu nog een kale vlakte zich
uitstrekt tussen het gebouw van
Wehkamp en de Pannekoekendijk
zullen de komende tijd steeds
meer activiteiten te zien zijn. Het
terrein waar de nieuwe Vogelbuurt
gebouwd gaat worden, wordt vanaf
half juni bouwrijp gemaakt. Na
de zomervakantie wordt het riool
vervangen in de Meeuwenlaan,
Mussenhage, Achterom en
Nagtegaalplein.
In september van dit jaar start
deltaWonen de bouw van 61 woningen.
Zodra de nieuwe woningen in de loop
van 2013 gereed zijn, wordt gestart
met de inrichting van de openbare
ruimte.
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Buurtschouw op het Feniksterrein
Woningbouwcorporatie
SWZ heeft samen met een
aantal buurtbewoners op
woensdagmorgen 13 juni jl. een
buurtschouw gehouden rondom
om nieuwe Feniksterrein. Naast
SWZ en buurtbewoners waren
hier ook de opbouwwerker van
Travers Welzijn en medewerkers
van Bouwfonds DLH bij
aanwezig.
De bewoners gaven aan erg blij te
zijn met hun nieuwe huis. Alleen
met hun nieuwe woonomgeving
zijn ze minder gelukkig.
Doordat de woningmarkt, wat

betreft de verkoop, helaas veel
minder gaat dan een paar jaar
geleden verwacht, loopt de
ontwikkeling van de nieuwbouw
een behoorlijke vertraging op.
Iedereen heeft begrip voor deze
omstandigheden, die we niet
direct kunnen beïnvloeden.
Duidelijk is, dat er maatregelen
nodig zijn die de leefbaarheid
verbeteren. Er is overlast van
zand en stof en als het donker
is ontbreekt het aan een goede
verlichting. Tijdens de schouw
zijn afspraken gemaakt over de
maatregelen die nodig zijn. Zo

Verder hebben wij enkele keren
met de gemeente om de tafel
gezeten om te kijken hoe wij de

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Dat betekent, dat er tijdelijk
straatwerk wordt gelegd. De
bestaande bouwplaatsen worden
opgeruimd. Ook wordt er rondom
de woningen op het Feniksterrein
straatverlichting geplaatst.

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

Alle betrokken bewoners op het
Feniksterrein worden door middel
van een persoonlijke brief hier
door SWZ van op de hoogte
gebracht.

nieuwe buitenspeelplaats willen
hebben. Wij mochten onze
wensen te kennen geven maar
de gemeente blijft het laatste
woord houden. Gelukkig houdt de
gemeente wel rekening met onze
wensen en wij denken dat het
er mooi uit komt te zien met een
speelgedeelte voor de kleintjes
maar ook met een gedeelte waar
de oudere kinderen zich kunnen
vermaken.

gaan. Men kan de kant van de
muziek opgaan of de kant van
het creatieve. Dit jaar hebben wij
voor de creatieve kant gekozen.
De kinderen hebben zelf allerlei
spulletjes verzameld die zij buiten
gevonden hebben. Met deze
spulletjes hebben wij die verwerkt
tot een echt kunst voorwerp.
Enkele ander nieuwe thema’s zijn
bijvoorbeeld; ‘Mensen, feest, eten
& drinken’.

Nieuwe thema’s
Sinds kort werken wij met nieuwe
thema’s bij de peuterspeelzalen
van Doomijn. Sommige thema’s
lijken wel op de vorige, maar er
zijn ook compleet nieuwe thema’s.
Een van de nieuwe thema’s
waar we nu mee werken is het
thema “Kunst”. Het leuke hiervan
is dat je twee kanten op kunt

Vrijdag 22 juli is onze laatste
dag op de speelzaal en dan
gaat de zomervakantie in. Wij
beginnen dan weer op maandag 3
september 2012. Wij wensen jullie
allen een fijne zomervakantie en
hopen elkaar in september weer
terug te zien.

vlakbij bos en water. Tijdens het
kamp gaan we onze grenzen
verleggen en samen werken aan
een mooie start van het nieuwe
seizoen van het jongerenwerk
in de Kamperpoort. Heb jij nog
ideeën of wil je mee helpen met
de organisatie van het kamp, kom
dan naar het wijkcentrum en vraag
naar Ingrid.

Voor ouders is er op 27 juni
van 20:30 tot 21:30 uur een
ouderavond over het zomerkamp.
Op deze avond kun je kennis
maken met de begeleiding,
worden er kampboekjes
uitgedeeld en is er ruimte om
vragen te stellen. Kosten voor het
kamp zijn vijfentwintig euro per
persoon.

Angelique Klomp

Zomerkamp jongeren
Van vrijdag 20 juli tot en met
zondag 22 juli kunnen alle
jongeren van elf tot en met vijftien
jaar (die het afgelopen jaar bij de
activiteiten in het wijkcentrum zijn
geweest) mee op zomerkamp.
We vertrekken vrijdagmiddag
rond 14:00 uur op de fiets richting
Ommen. Daar overnachten
we in een kampeerboerderij

Jeugdland 2012 Wanted: Cowboys/girls en indianen
In de laatste van de zomervakantie (maandag 27 augustus tot en met vrijdag 31 augustus) barst het
jaarlijkse spektakel weer los. De Kamperpoort staat dan in het teken van Jeugdland. Cowboys/girls en
indianen in de leeftijd van vier tot en met twaalf jaar mogen zich creatief uiten door het timmeren en bouwen
van saloons, tipi’s , blokhutten en een dorp op de prairie. Tussen 10:00 uur en 15:00 uur kunnen de kinderen
deelnemen aan diverse activiteiten.
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

worden vóór de zomervakantie
bouwketen uit het zicht van
bewoners geplaatst. De toegang
naar de woningen wordt geblokt.

Nieuws van de Peuterspeelzaal Hoogstraat
Turbulent is het overal wel
te noemen, zo ook bij de
peuterspeelzaal. Na veel
wisseling van leidsters is nu
de knoop doorgehakt en gaat
Mieke van Oeveren ons team
versterken. Zij begint na de
zomervakantie en neemt dan
de functie over van Fatma Altay
die deze functie tijdelijk heeft
waargenomen. Natuurlijk vinden
wij het erg jammer dat wij van
Fatma Altay afscheid moeten
nemen. Zij heeft haar functie
met veel liefde en plezier vervult
en dat was zeker te merken.
Hierbij bedanken wij haar voor
haar inzet. Wij zullen haar zeker
missen.

Programma

Hutten bouwen
Creatieve workshops en theater
Sport en spel uit het wilde Westen, bonte avond en barbecue
geen activiteiten maar opruimen
Busreisje

Kinderen hoeven geen eten en drinken mee te nemen, want voor alles wordt gezorgd. Kosten voor de hele
week zijn 10 euro plus 2,50 euro voor het busreisje. Alleen kinderen die de hele week komen, mogen mee
met het busreisje.
Je kunt je opgeven door het onderstaande strookje in te leveren bij het wijkcentrum.

"
Naam:……………………………………………………… geeft zich op voor jeugdland op ¨ maandag
Leeftijd:…………………………………………………… 					¨ dinsdag
Adres:………………………………………………………					¨ woensdag
Telefoon:…………………………………………………					¨ vrijdag
Ouder/verzorger geeft zich wel/niet* op als vrijwilliger (*doorhalen wat niet van toepassing is)

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

Jongeren
Maandag
19.00- 20.30		
Jongensclub 11+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagaires)
Dinsdag
15.30-17.00		
			

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

Woensdag
14.30-16.00		
Inloopmiddag 11+
			
19.00-20.30		
Meidenclub 11+
			
Kosten : 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
Donderdag
15.00-17.00 		
			

SCOELLEGE “huiswerkbegeleiding”
(o.l.v. STRIK en stagiaires)

Vrijdag
20.00-22.00		
			
			

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
Hyves: Jongerenwerk Kamperpoort
Facebook: Jongerenwerk KOP

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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Geslaagde avondvierdaagse
Op maandag 4 juni ging de
avondvierdaagse weer van start.
Dit jaar hadden we startnummer
31. Met een kleinere groep dan
andere jaren begonnen we op
maandag op het sportpark van
Be Quick’28.

Voor de 5 km stonden Johanna &
Frans en voor de 10 km stonden
Sjors Theizen, Koos & Yvonne Bos
op de pauzeposten. Heel fijn, want
daar waren de lopertjes ook wel
aan toe, om nog maar te zwijgen
over de vaders en moeders die
vrolijk mee sjokten. Op dinsdag
werd er gestart in Stadshagen.
De mensen van de 10 km hadden
behoorlijk doorgesjouwd, want

die liepen na een tijdje helemaal
voorop. Goed op de bordjes letten
dus, want achter de menigte
aanhobbelen kon niet meer.

Op woensdag werd er in eerste
instantie slecht weer voorspeld,
maar de vooruitzichten werden
steeds beter. Het was dan ook een
heerlijke wandelavond die voor
iedereen goed uit te houden was.
Donderdag was traditiegetrouw
de rustdag en dat was maar goed
ook aangezien Zwolle behoorlijk
last had van een paar enorme
regenbuien. Na al dat lopen
was het dan ook uitkijken naar
het defilé. De moeders hadden
onderling allemaal wat bij elkaar

gelegd, zodat ieder kind uiteindelijk
iets kreeg. Dat gaat al een paar
jaar zo en het mag ook wel eens
gezegd worden dat dit de mensen
uit de wijk Kamperpoort siert.
Geen kind loopt deze avond
zonder een zakje snoep of toeter.
Strik was ook druk in de weer
geweest met een leuk aardigheidje
voor iedereen die meeliep. Een
mooie oranje krans (lekker handig
met het EK in het vooruitzicht)
met daaraan een zakje snoep en
speciaal voor iedereen die niet
van lawaai hield een klappertje.
Zo kon iedereen horen wanneer
de kinderen van de Kamperpoort
voorbij kwamen. Kortom; een
geslaagde avondvierdaagse.

Oproep

Pasen in de Kamperpoort
Rond de paasdagen heeft Strik
wederom leuke activiteiten
georganiseerd voor jong en
oud. Zo vond op 28 maart
een creatieve avond voor
volwassenen plaats. Iedereen
bracht een eigen bakje mee,
waarin paasstukjes geknutseld
moesten worden. Een gezellige
avond waar naast geknutsel
vooral veel plezier werd
gemaakt.

Activiteiten Meivakantie
In de Meivakantie heeft Strik voor
een weekvullend programma
gezorgd. Zo konden de
allerkleinsten zich uitleven in de
Mega Ballenbak en werden er twee
grote zwembaden en vijf kleine
babybadjes opgepompt. Voorts
konden kinderen van zes tot en
met tien jaar speciale gerechten
bereiden. Ze maakten een vooren hoofdgerecht, respectievelijk
fruitspiesjes en zelfgemaakte patat
met mayo en appelmoes. Het
toetje bestond uit zelfgebakken
cakejes. Afsluitend was er een
discoavond voor kinderen van
elf jaar en ouder. Het was een
gezellige avond waarop de
jongeren zich flink konden uitleven
op de dansvloer.

Op woensdag 4 maart gingen de
kleintjes onder begeleiding van de
paashaas naar het IJsselheem om
daar met de opa’s en oma’s eieren
te versieren. Een gezellige middag
waarbij jong en oud aan één
tafel zaten en de mooiste eieren

Wij willen graag een aantal spullen voor
Halloween 2012 zelf maken. Wij zoeken
nog mensen die het leuk vinden om
creatief bezig te zijn en ons te willen
helpen met het maken van attributen.
Lijkt het je leuk om ons mee te helpen,
stuur dan een berichtje naar strik.
kamperpoort@live.nl of laat je nummer
achter in het wijkcentrum, dan bellen
we je voor een afspraak.

gecreëerd werden.
Op Goede Vrijdag waren alle
kinderen vrij van school. Een
uitgelezen moment voor een
spontane activiteit van Strik. Zo
werden er eieren verstopt op
het plein van de Elbertschool en
natuurlijk kon het striktintje niet
ontbreken. Voor de gelegenheid
had de paashaas drie strikeitjes
met het alom bekende zebraprintje
verstopt.
Wie het unieke ei vond moest
zich melden bij de paashaas. Als
beloning kreeg de winnaar een
overheerlijke chocoladekip. De
troostprijs was een – overigens
net zo lekker – chocolade-ei.

Evenementenprogramma
juni t/m september 2012
29 en 30 juni Noordelijke Rundvee Manifestatie
Hét evenement voor houders van koeien, met de
focus op melkvee.
8 juli

Binnen – buiten Snuffelmarkt

19 augustus

Binnen – buiten Snuffelmarkt

29 augustus t/m 1 september
Knotsgekke Kaartendagen
Grote gezellige beurs voor liefhebbers van
kaartenmaken en scrappen met de laatste trends,
materialen en technieken en de leukste workshops.
16 september Terraria Zwolle
22 september Zwolse Vogelmarkt

