Wijkkrant Kamperpoort
jaargang 19,
uitgave juni 2013

Uitnodiging voor
wijkdialoog Kamperpoort
Op woensdagavond 10 april 2013
stond de wijkdialoog van de
Kamperpoort op de agenda. Tijdens
deze dialoog werd aan de wijk de
uitkomsten van het buurt voor
buuronderzoek gepresenteerd.
Het buurt voor buurtonderzoek is
een onderzoek dat in heel Zwolle
elke twee jaar wordt gehouden
naar de beleving van bewoners
van hun woonomgeving, wijk
of buurt. Dit heeft in het najaar
van 2012 plaats gevonden, uit
de Kamperpoort hebben hieraan
108 wijkbewoners deelgenomen.
De uitkomsten van dit onderzoek
werden op woensdagavond 10 april
gepresenteerd.
Aan de hand van verschillende
thema’s werden de uitkomsten
gepresenteerd. Ruim twintig
buurtbewoners waren op de
wijkdialoog in wijkcentrum Ons
Eigen Huis afgekomen. Niet alleen
bewoners, maar ook wijkwethouder
Erik Dannenberg en andere
wijkwerkers waren hierbij aanwezig.
Dialoog
Na de presentatie van de uitkomsten
gingen bewoners met elkaar en met
wijkwerkers in gesprek. Hierbij stonden
verschillende vragen centraal, onder
anderen: Wat is de kracht van
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de Kamperpoort? Wat kan er beter in
de wijk? Waar liggen kansen? Wat zijn
de zorgen van de wijk? Deze vragen
stonden centraal tijdens de dialoog. Dit
leverde mooie uitkomsten en een
goede discussie op. Uiteraard blijft
het hier niet bij en is de gemeente
nu bezig met de uitwerking van de
thema’s, wat moet leiden tot een
wijkagenda Kamperpoort.
Uitnodiging
Graag willen wij u hierbij als
wijkbewoner uitnodigen voor een
vervolgavond van de wijkdialoog. Op
woensdagavond 26 juni bent u van
harte uitgenodigd. Tijdens deze avond
wordt de wijkagenda in concept

Ontwikkeling Katwolderplein flexibeler en compacter
Multi Vastgoed bv en gemeente
Zwolle hebben voor de ontwikkeling van het Katwolderplein in de
Kamperpoort een nieuw, flexibeler
en compacter scenario uitgewerkt.
Deze nieuwe planopzet bestaat uit
twee varianten en kent een kleiner
commercieel- en woonprogramma

In deze krant

dan het oorspronkelijke plan. In het
scenario wordt ook voorgesteld
de parkeergarage Katwolderplein
in één keer te bouwen met een
capaciteit van 740 parkeerplaatsen.
Lees verder op pagina 6

gepresenteerd, met de thema’s
zoals deze tijdens de wijkdialoog zijn
besproken. Hoe gaan we nu samen
verder met deze thema’s? Deze avond
is er om over deze thema’s met elkaar
van gedachten te wisselen, maar ook
om verwachtingen uit te spreken. Wat
betekent dit voor u als bewoner? Wat
kunnen we samen doen en wat kunt u
zelf bijdragen? Waarbij mag u wel of
geen ondersteuning verwachten van
de wijkwerkers? Deze en andere
onderwerpen staan centraal.
U bent aan de buurt: Vervolg
wijkdialoog Kamperpoort
Datum: Woensdag 26 juni 2013
Programma:
-18:30 uur: Verrassend buffet door
Johanna’s Restaurant
-19:30 uur: Presentatie wijkagenda
Kamperpoort
-20:00 uur: Aanpak wijkagenda en
vervolg
-20:30 uur: Afsluiting met een hapje
en drankje
Wilt u hierover ook mee denken en
doen? Kom dan naar de vervolg
bijeenkomst op woensdagavond 26
juni in Wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Dit is tevens de afsluiting met elkaar
voor de zomervakantie. Johanna’s
Restaurant zal daarom een verrassend
buffet verzorgen en na afloop van de
dialoog drinken we een borrel!
Let op: in verband met het eten willen
wij graag weten hoeveel bewoners wij
kunnen verwachten, daarom kunt u
zich hiervoor opgeven in Wijkcentrum
Ons Eigen Huis. Deelname is gratis,
maar wij verwachten dan wel dat
u aan het gehele programma deel
neemt! U kunt zich hiervoor opgeven
tot en maandag 24 juni in wijkcentrum
Ons Eigen Huis!
Graag tot woensdagavond 26 juni!

Johanna’s Restauarant
Gezocht: Taalcoach
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Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl
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Belangrijke adressen
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Johanna Bosman
Mussenhage 2
tel. 4213120

Team Travers Welzijn

Johanna Bosman - buurtrestaurant Kamperpoort
Danny van den Beld - opbouwwerker
Ingrid Schakelaar - jeugd- en jongerenwerker
Miny Westra - buurtwerker
Tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Doomijn

Peuterspeelzaal Mussenhage
Mussenhage 2, tel. 4223961
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.30 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
Wim Kloek - wijkagent Kamperpoort
Spreekuur Kamperpoort: woensdag van 12.00 tot
13.00 uur in het wijkcentrum Ons Eigen Huis

Gemeente Zwolle

Eenheid wijkzaken
Suzanne Douwsma - wijkmanager
Jurrien Stroomberg - wijkbeheerder

Servicelijn Wijkbeheer

Bij vragen of klachten over openbare ruimte, bel
14038

Wijkschouw

De wijkschouw vindt in 2013 plaats op woensdag:
11 september, 23 oktober en 4 december. Start om
13.30 vanaf wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Deelnemers Wijkschouw:
Wim Kloek (wijkagent politie IJsslland)
Jurrien Stroomberg (gemeente Wijkzaken)
Ruud van Rooijen (deltaWonen)
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving)
Mark Mulder (Openbaar Belang)
Danny van den Beld (Travers Welzijn)
Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222

STRIK

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

Raad van Toezicht Kamperpoorters:
Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle

Een uitgave van:

Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:

José Bos, Jeroen Kuiper en Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn

Even voorstellen: Wim Kloek...
Sinds 1 mei 2013 ben
ik, Wim Kloek, de
nieuwe wijkagent van de
Kamperpoort. Via deze weg
stel ik mijzelf even aan u
voor.

Heeft u nog vragen of
opmerkingen dan hoor ik dat
graag.

In 1975 ben ik begonnen als
agent bij de politie. Vervolgens
heb ik 28 jaar gewerkt op het
platteland. In 2004 heb ik de
overstap gemaakt naar de
stad Zwolle, waarna ik sinds
2009 wijkagent ben van de
binnenstad.

Henri van der Hoeve
Met de komst van Wim Kloek
is er een eind gekomen
voor Henri van der Hoeve
als wijkagent van de
Kamperpoort. Henri is een
relatief korte periode wijkagent
geweest, maar in deze korte
periode heeft Henri zich wel

Met vriendelijke groeten,
Wim Kloek

Inmiddels heb ik al met
meerdere bewoners van de
Kamperpoort kennisgemaakt.
Als wijkagent probeer ik dan
ook zoveel mogelijk mijn
gezicht te laten zien in de
Kamperpoort, onder anderen
in wijkcentrum ‘Ons Eigen
Huis’. Op woensdagmiddag
ben ik hier sowieso aanwezig
tijdens het wijkspreekuur.
Iedere woensdag tussen
12:00 en 13.00 uur bent u
welkom bij het wekelijkse
wijkspreekuur in het
wijkcentrum!

sterk gemaakt voor de wijk.
Henri heeft als wijkagent al
vele wijken onder zijn hoede
en was dan ook genoodzaakt
om keuzes te maken.
Hierbij wordt Henri
bedankt voor zijn inzet en
betrokkenheid. Uiteraard
wensen wij Henri veel
succes toe in de andere
wijken van Zwolle. Hopelijk
voelt Wim zich snel thuis in
de Kamperpoort en mag er
voor de komende jaren een
vruchtbare samenwerking zijn!

Jurrien Stroomberg (l) en Wim Kloek (r). foto: Annie Wendt

Jurrien Stroomberg stelt zich voor
Mijn naam is Jurrien
Stroomberg. Ik ben inmiddels vijftien jaar werkzaam
bij de gemeente Zwolle in
de functie van wijkbeheerder. De afgelopen tien jaar
was ik wijkbeheerder van
Stadshagen, Westenholte,
Spoolde en bedrijventerrein
Voorst.

Ik was daar overigens nog
lang niet ‘uitgekeken’. Vanwege een andere gebiedsindeling en pensionering van
een collega als wijkbeheerder,
word ik per 1 januari 2013
ingezet in een ander gebied.
De wijken Kamperpoort, Veerallee, Hanzeland, Binnenstad,
Assendorp en Marslanden

heb ik vanaf die periode in
mijn beheer. Dit is een groot
en bijzonder gebied met veel
activiteiten en diversiteit.
U kunt mij telefonisch bereiken
via 14038 of via een E-mail
naar postbus@zwolle.nl, ook
kunt u mij volgen op Twitter
via @Jurrien68

Wijkschouw Kamperpoort weer van start
Wellicht heeft u de
wijkwerkers al voorbij zien
komen tijdens de eerste
wijkschouwen van 2013. Die
vonden plaats op woensdag
24 april en woensdag 5 juni
j.l.

nog een drietal wijkschouwen
in de Kamperpoort op de
kalender:

De intensiteit van de
wijkschouwen zijn in
vergelijking met andere jaren
wel afgenomen. Nog vijf keer
per jaar wordt er een ronde
door de Kamperpoort gemaakt
door de wijkwerkers om te
schouwen.

De wijkschouwen starten
altijd om 13:30 uur vanaf
wijkcentrum Ons Eigen Huis
en duren tot en met uiterlijk
15:00 uur. Als bewoner bent u
van harte uitgenodigd om mee
te lopen met de wijkschouw,
maar ook kunt u dan de met
de wijkwerkers in gesprek
om (fysieke) punten onder de

Er staan voor het jaar 2013

Woensdag 11 september
Woensdag 23 oktober
Woensdag 4 december

aandacht te brengen.
De wijkschouw is niet de
enige manier om in contact
te komen met de wijkwerkers
van de Kamperpoort. Zo kunt
u altijd naar het wijkcentrum
Ons Eigen Huis komen.
Daarnaast is het nog beter
om contact op te nemen
met de servicelijn van de
gemeente Zwolle. Dit kan door
te bellen naar 14038 (gratis
telefoonnummer). Tijdens
kantoordagen kunt u op deze
manier contact opnemen met
de gemeente Zwolle.

Mede mogelijk gemaakt door:

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort

Ontwerp en Lay-out:








STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar
Belang

Jeroen Kuiper

Kopij Kamperpoorter

inleveren voor 1 oktober 2013, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

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

www.mickeyskinderopvang.nl
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Even voorstellen:
OK-team Kamperpoort

Voor veel bewoners van de
Kamperpoort zullen de leden van
het OK- team geen onbekende
gezichten meer zijn, toch stellen
wij ons zelf graag nog een keer
aan u voor!
Wie zijn het OK-team?
Miny Westra (buurtwerker Travers
Welzijn), Vincent Lugtenberg
(maatschappelijk werker de Kern),
Marjolein Buter (Icare), Margreet
Menkveld (RIBW) en Marcha
Emmens (MEE) vormen het OKteam.

Wat betekent de naam OK-team?
Voor de naam OK- team is bewust
gekozen. De O staat voor Ontzorg
en de K voor Kans. Ontzorgen
betekent letterlijk het wegnemen
van (kop)zorgen. Het OK- team is
een sociaal wijkteam.

Daarnaast sluiten ook de volgende
wijkwerkers regelmatig aan bij
het OK-team: Aysegul Arbanak
(woonconsulent van Deltawonen),
Dorien Wouters (woonconsulent
van Openbaar Belang), Wim Kloek
(wijkagent van Politie IJsselland),
Jaap Adams (Sociale Zaken van de
gemeente Zwolle) en IJsselheem.
Nicole Stremmelaar (Travers
Welzijn) is per 1 juni 2013 de
coördinator van het OK-team.

Wat doet het OK-team?
Het OK- team wil bewoners van
de Kamperpoort op een positieve
manier ondersteunen op allerlei
gebieden, bijvoorbeeld als het gaat
om gezondheid en of financiën,
maar mogelijk ook bij de opvoeding
van kinderen. Samen met
bewoners kan worden bekeken of
er mogelijkheden zijn om in de wijk
een bijdrage te leveren.
Dit doen we op basis van de
methode: één huishouden, één
plan, één hulpverlener. Dit houdt
in dat bewoners met vragen
en/of ondersteuningsbehoefte
contact met één hulpverlener
kunnen krijgen die op meerdere
leefgebieden met u kan
meedenken.

Waarom het OK-team?
De Kamperpoort is een dynamische
wijk waar veel gebeurt. Het
OK- team is er om bewoners te
ondersteunen bij allerlei vragen
op het gebied van financiën,
opvoeding, wonen en gezondheid

Waar kan ik het OK-team vinden?
Het OK-team heeft als thuisbasis
het wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’.
Elke woensdagochtend van 10.30
uur tot en met 12.00 uur zijn leden
van het OK-team op deze locatie
aanwezig.

Nieuws van Johanna ’s
restaurant

Gezocht:
Taalcoach!

Het wordt steeds drukker in het
restaurant! De opkomst is nog
wel per openingsmoment verschillend, maar wekelijks komt er
een vast aantal bezoekers.
Bewoners zijn blij met een lekkere
en relatief goedkope maaltijd. Er
kan een krantje worden gelezen en
er wordt een praatje gemaakt met
andere bezoekers. Elke week is er
een ander en gevarieerd menu die
door Johanna met ondersteuning
van vrijwilligers wordt bereid. Ook
nieuwsgierig geworden? Kom dan
eens gezellig naar wijkcentrum
Ons Eigen Huis en dan kunt ook u
genieten van een driegangenmenu!
Let op: de eindtijd van het restaurant is iets aangepast van 18.30
naar 18.15 uur.
Johanna’s restaurant is in de zomerperiode gesloten van week 29
(15 juli) t/m week 32 (9 augustus)

Wij zijn op zoek naar iemand die
een bewoner uit de Kamperpoort
kan ondersteunen met de Nederlandse taal.
In de wijk zijn een aantal taalcoaches, bewoners uit de Kamperpoort, actief als coach om bewoners te ondersteunen die moeite
hebben met de Nederlandse taal.
Gemiddeld heb je als taalcoach één
keer per week een afspraak of bij
de bewoner thuis of in het wijkcentrum. Lijkt u het ook leuk om een
bewoner uit de buurt te helpen met
de Nederlandse taal? Neem dan
contact op met de buurtwerker van
de Kamperpoort!
Contactgegevens: Miny Westra,
Wijkcentrum Ons Eigen Huis,
e-mail: m.westra@travers.nl

Het was een zomer die ik nooit
meer vergeet, Angelina
Alles voelde goed wat je met me
deed, Angelina

en geschreven is door Martin
Sterken, is het volgens ons slechts
een kwestie van tijd voordat we
Raymond op radio NL gaan horen.

Teksten die we in onze wijk nog
veel zullen gaan horen deze zomer.
Onze eigen volksbuurtzanger
‘Raymond’ heeft een eigen cd
gemaakt. Een grote stap voor de
zanger uit onze eigen wijk. Met het
liedje: ‘Angelina’, dat geproduceerd

We zijn nu alweer benieuwd wat
de volgende stap gaat worden voor
“onze” Raymond. Liefhebber en
wilt u ook in bezit komen van deze
unieke cd? Voor slechts vijf euro is
de cd verkrijgbaar bij wijkcentrum
Ons Eigen Huis.

De cover van de single van Raymond. foto: Annie Wendt

Uitkomsten belevingsonderzoek
Keersluis en Baanbreker
De afgelopen maanden hebben
studenten van de Gereformeerde
Hogeschool onderzoek gedaan
naar de woonbeleving in de
Baanbreker en de Keersluis.
Eind maart is dit gepresenteerd
aan de bewoners van de Nieuwe
Haven.
Van de 140 verspreide enquêtes zijn er 64 daadwerkelijk door
bewoners ingevuld en ingediend
bij de studenten. Verder zijn er ook
steekproefsgewijs een aantal ver

diepingsinterviews afgenomen.
De presentatie met de uitkomsten
van het belevingsonderzoek is positief verlopen, helaas waren er naast
de wijkwerkers maar een aantal
buurtbewoners van de Keersluis en
Beenbreker aanwezig. De woonbeleving wordt in het algemeen als
prettig ervaren, dit is uiteraard een
fijne en goede conclusie!
Bewoners zijn tevreden over het
woongenot en de ligging van de
beide complexen.

Nationale Buitenspeeldag aan de Eerste Baan
Woensdagmiddag 12 juni stond
de Nationale Buitenspeeldag
op de agenda. Televisiezender
Nickelodeon kleurde deze middag dan zwart, want alle kinderen
moeten dan buitenspelen.

Johanna ontvangt u met open armen
in het restaurant. foto: Annie Wendt.

Volkszanger Raymond lanceert CD

Zoals ieder jaar wordt in de Kamperpoort ook in een straat de Buitenspeeldag gevierd. Dit jaar werd
de Eerste Baan afgesloten.
Hiervoor is bewust gekozen, want
bewoners zijn bezorgd over het
rijgedrag van automobilisten door
de Eerste Baan. De Eerste Baan
is een relatief smalle straat, waar
structureel te hard wordt gereden.
Tijdens de Buitenspeeldag werd

hier op een ludieke manier attentie
voor gevraagd. Veel kinderen en
jongeren speelden deze middag

letterlijk op straat. Het weer werkte
meer dan mee, al met al een geslaagde middag.

De kinderen genoten tijdens de Nationale Buitenspeeldag. foto: Annie Wendt.
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Buurtproat
Jarenlang was prinses Beatrix onze
Koningin. Alleen al de verandering
van Koningin naar prinses daar
moeten velen nog even aan wennen, toch?
Prinses Beatrix was niet alleen de
moeder van ons vaderland, maar
ook nog moeder van haar eigen
kinderen. ‘Ik hoorde Koning Willem
Alexander tijdens zijn inhuldiging
nog zeggen: mijn moeder is een
voorbeeld, maar ik geef aan het
koningschap mijn eigentijdse draai’.

Extra onderzoek vervorming Rodetorenbrug
De oorzaak van de vervormingen
van de Rodetorenbrug zit
hoogstwaarschijnlijk in het
functioneren van de twee
landhoofden (de plek waar de
brug de wal raakt). Waarschijnlijk
zitten er verkeerde aannames
in de berekeningen van de
landhoofden. Dit blijkt uit het
onderzoek dat door de architectconstructeur, de aannemer en de

gemeente Zwolle is gedaan.
Omdat nog niet helemaal
zeker is of er inderdaad een
berekeningsfout is gemaakt, wordt
er ter plaatste nader onderzoek
gedaan. Voegen van het landhoofd
bij Maagjesbolwerk worden nader
onderzocht, en er worden
nadere metingen verricht. Indien
nodig wordt de brug door er een

Naar verwachting zal in juni
definitief duidelijk moeten zijn wat
de oorzaak is van de vervormingen
en kan gekeken worden wat de
oplossing is.
De brug blijft gesloten voor gebruik.

Verenigingsruimte
beschikbaar in Theodora Vos de Wael

Nu vraagt u zich natuurlijk af wat
heeft dit onderwerp nu met buurtproat te maken?
Nou het volgende: wij zijn als
bewoners ook een voorbeeld voor
onze opvolgers, namelijk de huidige
jeugd van de wijk! De kinderen van
nu zijn de wijkbewoners van de toekomst. ‘Wat zouden ze nu van ons
meenemen als wijkbewoners en
hoe gaan de buurtkinderen van nu
er in de toekomst een eigen draai
geven’?
Dit zijn ingezonden bijdragen van buurtbewoners. 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.

proefbelasting op te plaatsen. Dit
aanvullende onderzoek vindt
de komende weken plaats.

Zorghuis Theodora Vos de Wael
aan de Lijnbaan heeft een prachtige ruimte, een soort binnentuin
met een kleine zaal. Die is beschikbaar voor een vereniging
die ruimte zoekt.
Bijvoorbeeld voor koorrepetities,
volksdansen, een kaartclub of een
andere vereniging of groep. In overleg met de leidinggevende, Margé
Evers, zijn er allerlei mogelijkheden.
Kom eens langs of neem contact
op via (038) 4257700 of m.evers@
ijsselheem.nl
Er loopt nog altijd niemand over de Rodetorenbrug. foto: Annie Wendt

Leden Raad van Toezicht nemen afscheid

Vrijdag 5 april stond in het
teken van het afscheid van een
aantal betrokken bewoners en
wijkwerker. Ruim dertig jaar
aan actieve inzet voor de wijk
Kamperpoort nam officieel
afscheid van de Raad van
Toezicht Kamperpoorters.
Koos Bos en Herma Wolters
namen als leden van de Raad
van Toezicht afscheid. Daarnaast
nam ook Rene van Rijn als
opbouwwerker (Travers welzijn)
afscheid van de Kamperpoort.
Tijdens de afscheidsreceptie in
wijkcentrum Ons Eigen Huis was er
de mogelijkheid om deze mensen
te bedanken voor hun jarenlange
trouwe inzet.
Koos Bos
“Ik ben in de Kamperpoort geboren

en getogen. Voor mijzelf heb ik
samen met mijn familie dan ook
een grote verbondenheid met de
wijk. De Kamperpoort was voor mij
een echte volksbuurt, dit is helaas
nu niet meer zo. De afgelopen
jaren heb ik mij altijd met veel
plezier ingezet voor de kinderen
en de buurt. Er was altijd veel
plezier en dat vond ik geweldig.
De energie is nu een stuk minder
geworden, daarom heb ik voor
mij zelf besloten om te stoppen.
Voor mijzelf heb ik onvoldoende
motivatie om door te gaan, maar ik
blijf in de wijk wonen dus blijf zeker
een betrokken buurtbewoner.”
Herma Wolters
“Na ruim zes jaar actief te mogen
zijn geweest voor de Raad van
Toezicht is het mooi geweest.
Het samenspel met een aantal

wijkwerkers en buurtbewoners
onderling heb ik altijd met veel
passie en plezier gedaan. Elkaar
motiveren en juist met elkaar
samen werken aan de toekomst
voor de wijk is ontzettend
belangrijk, maar ook leuk om een
steentje aan bij te dragen. Door alle
ontwikkelingen en gebeurtenissen
in de afgelopen periode heb ik voor
mijzelf besloten om te stoppen met
de Raad van Toezicht. Er zijn nu
nieuwe leden toegetreden die het
stokje hebben overgenomen, dit is
goed voor de toekomst en verdere
door ontwikkeling van de wijk.
Bedankt allemaal!”

Reden voor mijn vertrek als senioropbouwwerker in de Kamperpoort
zijn de andere opgaven in de
stad. Ik heb de afgelopen jaren vol
passie en met veel plezier in en
aan de Kamperpoort gewerkt. Dit in
sterke samenwerkingsverbanden
en met veel buurtbewoners. Ik wil
iedereen hierbij alvast bedanken
voor de samenwerking en het
vertrouwen. Ik wens iedereen
het allerbeste toe en hoop dat de
wijkontwikkeling in de Kamperpoort
zich verder blijft ontplooien.
Met veel interesse zal ik de
Kamperpoort in haar ontwikkelingen
blijven volgen.”

Rene van Rijn
‘Na precies elf jaar gewerkt te
hebben in de Kamperpoort heb
ik per 1 april j.l. de wijk verlaten.

Hierbij bedanken wij nogmaals
Koos, Herma en Rene voor al hun
inzet en betrokkenheid voor de
Kamperpoort!

Links: een gezellige drukte tijdens de afscheidsreceptie. Rechts: Koos Bos,
Herma Wolters en Rene van Rijn (v.l.n.r.). foto’s: Annie Wendt
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Seniorenfitness of therapie
naar Centrum voor Behandeling en dagbesteding

Plezier voor jong en oud in
de Nieuwe Haven

In woonzorgcentrum Nieuwe Haven is het Centrum voor Behandeling en Dagbesteding van IJsselheem gevestigd. Hier kunnen
senioren terecht voor dagbesteding, behandeling of werken aan
hun conditie met gerofitness.
Individueel of in groepen oefenen mensen in een fijne sfeer om
zo fit mogelijk te worden of te
blijven. Alles is erop gericht om
zo lang mogelijk thuis te kunnen
blijven wonen.

Op Hemelvaartsdag kwamen
zes enthousiaste kinderen uit de
Kamperpoort appelflappen bakken met de bewoners van woonzorgcentrum Nieuwe Haven. Tot
plezier van zowel de kinderen als
de ouderen. Jong en oud samen
is altijd goed voor groot enthousiasme.

In het centrum vinden ouderen hun
weg naar een behandelgroep of
een dagbestedingsgroep. Er is een
actieve dagbesteding voor beginnend dementerenden en mensen
die thuis niet tot een goede daginvulling komen. Mensen na een CVA
of beroerte, na knie- of heupoperaties en mensen met een longziekte
(COPD) of andere chronische ziektes werken door therapie of behandeling aan hun conditie.
Voor al deze groepen bieden gespecialiseerde fysiotherapeuten of
ergotherapeuten een programma
afgestemd op senioren, met therapie naar behoefte. Ook is er ruimte

om elkaar te ontmoeten en lekker
te ontspannen. Het centrum heeft
hiervoor goed ingerichte ruimtes
met de nieuwste apparatuur en
behandelkamers. Ook is er zogenaamde eerstelijns behandeling
mogelijk, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie bij rugklachten.
handig
Op de COPD-groep is gestart met
een project om te leren omgaan
met een zogenaamde tablet, een
eenvoudige handcomputer. Hiervoor is Wifi aangelegd en een iPad aangeschaft. De deelnemers
gaan onder begeleiding van een
ergotherapeut aan de slag om de
kunst onder de knie te krijgen. Dat
levert veel gemak en plezier op! De
ergotherapeut kan dan aangeven of
er aanpassingen te doen zijn zodat
iemand de tablet makkelijker kan
gebruiken.
Nieuwsgierig? Of kan het Centrum
voor Behandeling en Dagbesteding
iets voor u betekenen? Of voor iemand in uw omgeving?
Kom langs of neem dan contact op
met Nieuwe Haven 038-4263700.

Elke vierde vrijdag van de maand,
met uitzondering van juli en augustus, is er een koninklijk diner, een
feestelijk vijf gangendiner inclusief
twee consumpties voor €17,50. Het
maandprogramma is verkrijgbaar
bij de receptie van Nieuwe Haven.
Vrijwilligers
Bij IJsselheem is altijd ruimte voor
vrijwilligers die van betekenis willen zijn voor anderen. Informatie
vragen of een afspraak maken voor
een kennismakingsgesprek kan
met vrijwilligerscoördinator Hermien
Mulder (038) 426 3700.

Verdeeld over driebaktafels gingen
de kinderen en bewoners samen
fanatiek aan de slag met het maken
van het gebak. Met zestig stuks als
resultaat. Ze smaakten zo lekker,
dat de kinderen na afloop een medaille ontvingen met daarop tekst
‘Topkok Nieuwe Haven’.
Dit is een voorbeeld van de activiteiten die in Nieuwe Haven worden
georganiseerd. Niet alleen voor de
mensen die daar wonen, maar juist
ook voor buurtbewoners. Senioren
zijn van harte uitgenodigd deel te
nemen aan koersbal of fitgym, mee
te genieten van muzikale optredens
of gebruikte maken van de bibliotheek. Het restaurant is dagelijks
geopend voor een kopje koffie, gezelligheid en een praatje tot kwart
over vijf.

Mevrouw Van Duuren vermaakte zich
kostelijk met de kinderen. foto: eigen
foto.

Activiteiten in de Kamperpoort gedurende de zomer
Datum: 		

Activiteit: 			

Locatie: 			

Tijd:

Vrijdag 21 juni			

PEC Zwolle Street League (12+)

Rodetorenplein				

16.30-19.00 uur

Dinsdag 25 juni			Sport- en spelcontainer 			Elbertplein				15.00-17.00 uur
				
(voor alle jeugd en jongeren)
Woensdag 26 juni		

Allesclub 				

Woensdag 26 juni		
Inloopmiddag jeugd/jongeren		
				
Woensdag 26 juni 		
Vervolg Wijkdialoog 			
				(met buffet, interactief programma
				en afsluitende borrel!)
				
Woensdag 26 juni		
Meidenclub juegd 7+ en 10+		

Wijkcenturm Ons Eigen Huis		

13.30-15.00 uur

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

13.30-17.00 uur

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

18.30-21.30 uur

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

18.30-20.00 uur

Vrijdag 28 juni t/m		
Zomerkamp jongeren 12+		
Ommen					
Van vrijdag 16:00 uur t/m
zondag 30 juni													zondag 17:00 uur
Dinsdag 2 juli			Sport- en spelcontainer			Elbertplein				15.45-17.00 uur
				
(voor alle jeugd en jongeren)
Woensdag 3 juli			
				

Inloopmiddag				
(voor alle jeugd en jongeren)

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

13.30-17.00 uur

Donderdag 4 juli		
				

Inloopmiddag				
(voor alle jeugd en jongeren)

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

13.30-17.00 uur

Dinsdag 9 juli			Sport- en spelcontainer			Elbertplein				15.45-17.00 uur
				
(voor alle jeugd en jongeren)
Woensdag 10 juli		
				

Inloopmiddag				
(voor alle jeugd en jongeren)

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

13.30-17.00 uur

Donderdag 11 juli		
				

Inloopmiddag				
(voor alle jeugd en jongeren)

Wijkcentrum Ons Eigen Huis		

13.30-17.00 uur

				Jeugdland 2013
Maandag 12 augustus		Hutten bouwen				Kamperpoort				10.00-15.00 uur		
Dinsdag 13 augustus		
Creatieve workshops en vossenjacht						
09.00-17.00 uur
Woensdag 14 augustus		Zeskamp en bonte middag							09.00-17.00 uur
Donderdag 15 augustus		
Geen programma
Vrijdag 16 augstus		Uitje (locatie verrassing)								09.00-17.00 uur
Vanaf maandag 26 augustus Programma en activiteiten volgens de reguliere kalender
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Ontwikkeling Katwolderplein
compacter en flexibeler
Herstructurering
Vervolg van pagina 1

kunnen worden gerealiseerd

Het oorspronkelijke plan voor de
ontwikkeling van het Katwolderplein
blijkt in de huidige economische tijd
niet haalbaar. De omvang van het
commercieel programma is dan ook
meer dan gehalveerd. De gemeente werkt nu uitsluitend mee

afhankelijk van de zekerheid over
de invulling van de bouwblokken.
De nieuwe planopzet kent twee
varianten. Het verschil zit in de
bouwblokken B en C.

aan een planontwikkeling waarvan
de realisatie is verzekerd. Dit betekent dat Zwolle alleen een samenwerkingsovereenkomst sluit voor
het deel van het plangebied dat
zeker wordt gerealiseerd. In 2014
moet de bouw beginnen. In 2016
moet het hele complex opgeleverd
worden.
Flexibiliteit
De nieuwe planopzet biedt maximale flexibiliteit. Het plan bestaat
uit drie bouwblokken (A,B,C) die elk
afzonderlijk, in verschillende combinaties gefaseerd of alle drie ineens

- Variant 1 gaat uit van een groter
bouwblok B dan in variant 2 waarbij
naast woningbouw ook commerciële ruimte wordt gerealiseerd.
- In variant 2 worden in het kleinere bouwblok B alleen woningen
gebouwd en is bouwblok C met een
woon- en commercieel programma
groter van omvang dan in variant 1.
Eerste fase
Bouwblok A wordt in de eerste fase
gerealiseerd. Eind 2013 wordt hiervoor een (samenwerkings)overeenkomst gesloten tussen gemeente
en Multi Vastgoed. De gemeente
ontwikkelt in dit gebied zelf de
parkeergarage. Het college stelt

de raad voor om de parkeergarage
Katwolderplein niet in fases maar
in zijn geheel te bouwen met een
capaciteit van 740 parkeerplaatsen.
Multi Vastgoed ontwikkelt een megabioscoop die geëxploiteerd wordt
door Pathé Theatres B.V. De koopovereenkomst tussen beide partijen
is op 5 juni 2013 getekend.
Qua aantallen woningen is het
nieuwe plan bescheidener. Telde
het oorspronkelijk plan 90 woningen, de aangepaste planopzet
gaat uit van 70 tot 75 woningen.
Het gaat hierbij om rijwoningen in
de sociale huur en woningen en
appartementen in het goedkope en
middeldure segment. Woningbouwcorporatie deltaWonen realiseert in
de eerste fase in ieder geval circa
24 woningen in de bouwblokken
A en B. Hiermee wordt de nieuwe
Vogelbuurt zo snel mogelijk afgemaakt.

Het is nog niet duidelijk welke partij
het begane grond- gedeelte onder
de bioscoopzalen zal vullen, wel
hebben geïnteresseerde partijen
hun serieuze belangstelling gemeld.
Uitgangspunt is dat de te vestigen
winkels complementair zijn aan het
winkelaanbod in de binnenstad.
Voor het deel van het plangebied
dat later wordt ontwikkeld, is tijdelijke bestemming een mogelijkheid.
Het bestaande parkeerterrein op de
hoek Pannekoekendijk/Nachtegaalstraat zal zo lang mogelijk worden
gehandhaafd. Voor het beperkte
deel van het plangebied dat later
wordt ontwikkeld zal samen met
de buurt worden gezocht naar een
passend tijdelijk gebruik waar geen
lange planologische procedures en
hoge kosten mee zijn gemoeid.
Het nieuwe scenario voor de ontwikkeling van het Katwolderplein
wordt ter besluitvorming aan de
gemeenteraad voorgelegd.

Hoogste punt nieuwe Vogelbuurt in zicht

Er wordt gewerkt aan
de Katerdijk

Verloop werkzaamheden
Het hoogste punt van de bouw
is in zicht. Dit werd op 13 juni
j.l. gevierd met de toekomstige
bewoners. Zij kregen de
mogelijkheid om een woning van
binnen te bezichtigen.

Op het moment dat deze
wijkkrant uitkomt, wordt er al
hard gewerkt aan de realisatie
van de Katerdijk.

Na een lange, strenge winter
wordt er volop gewerkt aan de
bouw van 61 eengezinswoningen
in de nieuwe Vogelbuurt. Qua
werkzaamheden is het metselwerk
nagenoeg afgerond. Het
kleurverschil van de voegen is
duidelijk zichtbaar en geeft een
speels effect. Het aanbrengen
van de aluminium gevelpuien met
beglazing is ook in volle gang.

Facebook
Op de facebookpagina van
deltaWonen worden de
ontwikkelingen van de nieuwe
Vogelbuurt nauwlettend gevolgd
door toekomstige bewoners. Het
is leuk om te zien dat sommige
bewoners contact met elkaar
hebben gezocht en inmiddels
weten wie hun toekomstige buren
zijn.

Hierbij waren er de afgelopen twee
weekeinden al de Katerdijk en de
op- en afrit van de A28 (ZwolleCentrum) geheel afgesloten. Ook
komend weekeinde (van 21 t/m
24 juni) is de Katerdijk afgesloten.
Door middel van omleidingen
zorgt de gemeente ervoor dat de
binnenstad bereikbaar blijft.
Op projectwebsite www.zwolle.
nl/katerdijk staat uitgebreide
informatie over het project
Reconstructie stadsentree
Katerdijk en de benodigde
verkeersmaatregelen.

Bouwblok zuid (zie plattegrond)
In dit blok is de dakbedekking voor
een groot gedeelte aangebracht.
De montage van de binnenwanden
is opgestart en ook het leggen
van de cement dekvloeren. Begin
juni worden de goten en de
hemelwaterafvoeren aangebracht.
Daarna worden de eerste
dakpannen in bouwblok Zuid-2
gelegd.
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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
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Avond4Daagse in de Kamperpoort

Ook de Kamperpoort heeft
weer deelgenomen aan
de avondvierdaagse. In de
week van 3 juni werden
de wandelschoenen weer

aangetrokken. Een grote
groep kinderen en ouders
hebben deelgenomen aan
de vijf of de tien kilometer.
De weerstomstandigheden

waren uitstekend. Tijdens het
wandelen was er speciaal
voor de Kamperpoorters weer
goede verzorging, vrijwilligers
bedankt!

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.30 uur

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

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.30 uur

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
16.30 - 18.30 uur

Inloop / koffietafel
Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.30 - 11.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
11.30 - 13.00 uur

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

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur
			

Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Jeugd

Kamperpoort Harlem Shake
In de Kamperpoort barst het
van de creativiteit. Enkele
mensen hebben daarom het
initatief genomen om zelf
een Harlem Shake te maken!
Het internetfenomeen
Harlem Shake verkreeg
zijn populariteit in februari
2013, naar aanleiding van de
release van een video op 2
februari door vlogger Filthy
Frank, met 13.000 volgers
op YouTube. Het fenomeen
verspreidde zich snel als
gevolg van de inspanningen

van mensen om de video
na te doen. In enkele weken
tijd werden meer dan 12.000
video’s gecreëerd met in totaal
meer dan 44 miljoen views.
Normaal gesproken begint
iedere video met een persoon
(vaak gemaskerd of gehelmd)
die gedurende 15 seconden in
zijn eentje danst op het liedje,
omringd door andere mensen
die zich niet bewust zijn van
zijn activiteit. Wanneer de
bas daalt, gaat de video in
een snelle overgang naar alle
mensen die staan te dansen

Dinsdag
15.45 - 16.45 uur
			

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

Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 16.00 uur
18:30 - 20.00 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
Meidenclub 7 t/m 9 jaar

en vaak dragen zij heel weinig Voor meer info: Kinderwerk Kamperpoort
of rare kleding en maken ze
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
allerhande rare bewegingen.
Wijkcentrum 038-4213120
De video’s duren telkens
rond de 30 seconden wat hun
populariteit mede verklaart.

Jongeren

Dinsdag
De versie van de Kamperpoort
15.45-16.45 uur		
Sport & spelactiviteiten Elbertplein
is te bekijken via internet. Ga
			
(o.l.v. Ingrid en stagiares)
naar YouTube en zoek op
Kamperpoort Harlem Shake.
Woensdag
13.30-16.30 uur		
Inloopmiddag 10+
Kinderen, vrijwilligers en
			
stagiares: Check this out!!!
18.30-20.00 uur		
Meidenclub 9+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)

Gewijzigde openingstijden Ons Eigen Huis
In verband met de zomervakantie zijn de openingstijden van het Wijkcentrum Ons Eigen Huis
gewijzigd. Tot en met vrijdag 12 juli is het wijkcentrum volgens de reguliere tijden geopend.

•
•
•
•
•

Maandag 15 juli:				
Dinsdag 16 juli:				
Woensdag 17 juli:				
Donderdag 18 juli:				
Vrijdag 19 juli:				

09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
09:00 - 12:00 uur
Gesloten

•
•
•

Maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli:
Gesloten
Maandag 29 juli t/m vrijdag 2 augustus: Gesloten
Maandag 5 t/m vrijdag 9 augustus:
Gesloten

•
•
•
•
•

Maandag 12 augustus:			
Dinsdag 13 augustus:			
Woensdag 14 augustus:			
Donderdag 15 augustus:			
Vrijdag 16 augustus:			

08:30 - 17:00 uur
08:30 - 17:00 uur
08:30 - 17:00 uur
08:30 – 17:00 uur
Gesloten

Vanaf maandag 19 augustus is het wijkcentrum volgens de reguliere tijden geopend. Johanna’s
restaurant is in de zomerperiode gesloten van week 29 (15 juli) t/m week 32 (9 augustus).

Vrijdag
20.00-22.00 uur		
			

SOOS (10+ en 12+ om en om)
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
Hyves: 		
Jongerenwerk Kamperpoort
Facebook:
Jongerenwerk KP
		STRIK KP

Let op:

Tijdens de zomervakantie kan dit programma afwijken!
Kijk hiervoor naar het activiteitenschema in deze wijkkrant. Houd hiervoor ook het informatiebord in het wijkcentrum in de gaten, voor de laatste wijzigingen.
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Kamperpoort naar K3
Op 14 maart j.l. kreeg STRIK het aanbod om kinderen uit de buurt die fan waren van K3 op
te trommelen voor het bijwonen van een concert van deze dames in de IJsselhallen. Een
geweldig aanbod en een hels karwij om dat allemaal in één dag te regelen. Maar STRIK zou
STRIK als het niet gelukt zou zijn om de vijftig plaatsen vol te kunnen krijgen. Zo toog een
lange stoet de volgende dag naar de IJsselhallen voor een geweldig optreden.

De redactie
van de
Kamperpoorter
wenst u
een fijne
zomervakantie!

Dropping

Vrouwenverwendag

Kleedjesmarkt

Vrijdag 10 mei werden de
jongeren weer gedropt. Dit
keer werden ze gedropt
in wapenveld en was het
eindpunt in De Leemkule.
Althans, dat gold voor het ene
groepje, het andere groepje
had wat meer problemen met
navigatie. Sterker nog, die
hebben we met de bus vanuit
Heerde op moeten halen. Al
met al natuurlijk weer een
boel sterke verhalen over
wat ze onderweg allemaal
meegemaakt hadden. We
hebben weer veel gelachen
met de jongeren die avond
onder het genot van cola en
broodjes warme knakworst.

Dit jaar was vrouwenverwendag als vanouds weer een
succes. Lekker de hele dag
vertroeteld worden door
schoonheidsspecialistes,
pedicure, kapster en heerlijke
lekkernijen uit Johanna’s
keuken.

Op 27 april is er in IJsselheem
een gezellige kleedjes markt
geweest. Verschillende
kinderen konden zo hun oude
speelgoed verkopen.

Extra dit jaar was de verloting.
Er konden lootjes gekocht
worden voor 1 euro om het
zomerkamp van de jongeren
te sponsoren. De totale
opbrengst was een mooie 150
euro. Dit geld gaat natuurlijk
goed besteed worden op 28
juni, wanneer het zomerkamp
begint.

De bewoners van IJsselheem
hadden zo een gezellige
middag met veel bedrijvigheid
en de kinderen hadden
de mogelijkheid een extra
zakcentje te verdienen.
Omdat het weer een beetje
onvoorspelbaar was, werd
het geheel lekker binnen
gehouden. Maar desondanks
was het heel sfeervol en
gezellig.

"

Inschrijving Jeugdland

Evenementenprogramma t/m
oktober 2013
4 augustus 		

Snuffelmarkt

23 t/m 25 augustus
Vehikel
De Vehikel Oldtimer markt in IJsselhallen Zwolle is
een uitgebreide beurs op het gebied van klassieke
motorfietsen, oldtimers, bromfietsen en bijbehorende
onderdelen.
29 t/m 31 augustus
Knotsgekke Kaarten 		
			en Scrapdagen
U kunt lekker shoppen langs de 150 kramen en
stands of aanschuiven bij de vele workshops, één
grootse happening voor kaartenmakers en scrappers.
8 september		
Terraria & Aquaria
U kunt hier alles vinden op het gebied van terraria en
aquaria, dus van slangen tot insecten.
19 september		

Candy Dulfer Hedon

21 september		

Zwolse Vogelmarkt

27 september		

Eefje de Visser Hedon

6 oktober		

Snuffelmarkt

12 oktober		

Douwe Bob Hedon

Lunch wordt ma/di en wo verzorgd door Johanna.Vrijdag moet je zelf wat meenemen.

17 oktober		

Wende Hedon

Naam ………………………………………………………………………
Leeftijd …………………………………………………………………….
Tel. …………………………………………………………………………
Ik kom de hele week ……………………………………………………….

19 oktober 		
Concert Deep Purple
De legendarische Britse hardrockband Deep Purple
staat 19 oktober in IJsselhallen Zwolle op de planken
om hun vele tijdloze klassiekers te laten horen.

Van 12 tot 16 augustus wordt Jeugdland weer georganiseerd in de Kamperpoort.
Start maandag/dinsdag van 10.00 tot 15.00 en woensdag van 10.00 tot 17.00 uur
Vrijdag verzamelen om 8.45 uur voor het reisje. Bij de oude leenbakker parkeerplaats. We zijn
om 17.00 uur weer terug.
Weekkaart:€10,- + €2,50 extra voor het reisje
Dagkaart: €4,-

Ik kom alleen maandag /dinsdag/ woensdag (omcirkelen wat van toepassing is)

Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

