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In deze krant
Bedrijfsidee bewonersbedrijf
Kamperpoort bijna klaar!
Wij zijn als kopgroep van het
bewonersbedrijf Kamperpoort voor
de tweede keer bij elkaar geweest.
In een drietal sessies gaan
wij het bedrijfsidee van het
bewonersbedrijf uitwerken. Waarom
moet er een bewonersbedrijf
komen in de Kamperpoort?
Waarom geloven bewoners in
een bewonersbedrijf? Hoe gaan
bewoners het anders doen? Wat
gaan bewoners uitvoeren en
realiseren? Op deze vragen zoeken
wij het antwoord.
Hoe gaan bewoners het anders en
beter doen? Deze vraag stond centraal
op de tweede avond van de kopgroep
bewonersbedrijf. Wat onderscheidt
de bewoners van de gemeente en de
in de wijk werkzame organisaties?
Waarom is dit beter, anders?
Vanuit het bewonersbedrijf:
• sluiten wij aan bij de eigen kracht van
de bewoners;
• doen we alleen dingen die we leuk
vinden;
• durven we bewoners
verantwoordelijkheid voor de wijk te
geven (eigenaarschap);
• spreken wij vooral de doeners aan in
de wijk (handen uit de mouwen);
• hebben wij vertrouwen in eigen
kunnen en verwachten wij vertrouwen
van de gemeente en organisaties;
• kiezen wij voor de persoonlijke
benadering en geloven wij niet in de
vergadercultuur;
• proberen wij financiële winst te
maken, wat vervolgens terugvloeit

naar de sociale activiteiten in de wijk.
Dat waren de eerste uitkomsten hoe
wij als bewoners ons onderscheiden
van de gemeente en de professionele
organisaties. Opvallend daarbij is, dat
wij ons niet richten op de problemen
in de wijk, maar op de kansen. Wij
gaan aan de slag, de handen uit
de mouwen. Geen vergadercultuur,
niet lullen maar poetsen. Ook onze
bedrijfsmatige aanpak draagt bij aan
het realiseren van ideeën.
Wij hebben dit op de tweede avond
verder uitgewerkt in kansen voor de
toekomst. Hoe gaan we het verder
aanpakken?
• versterken participatiewijk
Kamperpoort;
• inzetten op de doeners van de wijk;
• benutten potentie in de wijk;
• uitvoeren van heel veel goede ideeën
• actie- en resultaatgericht;
• mixen autochtone Kamperpoorters
en nieuwkomers;
• versterken geloof in eigen kunnen;
• versterken rol en positie bewoners in
het proces herstructurering;
• gemeente, organisaties en
bedrijfsleven participeren mee in de
bewonersinitiatieven (in plaats van
andersom, zoals het tot nu toe ging);
• onderzoek welke taken en
verantwoordelijkheden het
bewonersbedrijf wil en kan overnemen
van de gemeente en de organisaties;
• opstellen investeringbegroting,
verkrijgen nodige financiële middelen;
• ontwikkelen businesscase
bewonersbedrijf;
• werken aan vertrouwen van

1 Bedrijfsidee bewonersbedrijf
Kamperpoort bijna klaar!

Eindelijk (snel) fietsen en
lopen naar de binnenstad

gemeente en organisaties in de
bewoners van de Kamperpoort.
Op 24 juni is de derde en laatste
avond om het bewonersbedrijf op tafel
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te toveren. Ook gaan we als kopgroep
nog een keer op excursie naar een al
bestaand bewonersbedrijf in het land.
Om goede ideeën op te doen.
Na de zomervakantie gaan we
verder met het ontwikkelen van
de businesscase bewonersbedrijf
Kamperpoort. Waar gaan we ons
precies op richten? Is dit haalbaar?
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Wie moeten we daar bij betrekken?
Hoe zit de markt in elkaar? Kunnen
we er geld mee verdienen? De
Kamperpoort Conferentie staat dan
ook in de planning. Dan zullen we
de gemeente, de maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven
informeren over ons bedrijfsidee.
In de hoop dat ze met ons gaan
samenwerken. En ondertussen gaan
we zoveel mogelijk goede ideeën in de 4
wijk uitvoeren. Dus heeft u een goed
idee, mail het naar de redactie van de
wijkkrant.
Klein is het nieuwe groot!
Bewoners voeren samen goede
ideeën uit voor de wijk. Dat is het
bewonersbedrijf Kamperpoort.
Bij het bewonersbedrijf is klein het
nieuwe groot. Groot denken, maar
klein beginnen is ons motto. Actie leidt
tot resultaat. Dingen bedenken, maar
vooral ook doen en uitvoeren.
Lees verder op pagina 3

De ergste bobbels en knikjes zijn dan
verdwenen, maar de kleintjes niet allemaal; het zou volgens de gemeente
buitenproportioneel duur worden om
ook de laatste oneffenheden in de
brug weg te werken. De brug tussen
Rodetorenplein en Pannekoekendijk
had begin 2013 geopend moeten
worden, maar kort na de oplevering
werden misvormingen geconstateerd.
Wie recht voor de brug staat ziet
nog steeds onregelmatigheden in de
constructie. Daar berust de gemeente
in, zegt een woordvoerder tegen de
Stentor. “We hadden alle knikken eruit
kunnen halen, maar dat zou ontzettend veel geld gaan kosten. De hob-

beltjes die niet of nauwelijks voelbaar
zijn voor wandelaars en fietsers laten
we maar zitten.” De gemeente gaat de
reparatiekosten - zeker 100.000 euro verhalen op de constructeur. “Die

heeft volgens ons de fout gemaakt. Hij
zegt dat het ligt aan het landhoofd op
het Maagjesbolwerk en de watertrap,
maar daar zijn wij het dus niet mee
eens.”

Bouw mee aan Kamperpoort
op stadsfestival
Woensdagavond kookavond
met Hansie Hansie
Moestuinenproject van start
Subsidie Oranje Fonds
Komt u ook naar het
Mussenhagefestival?
Anker nieuwe wijkwethouder
Buurtproat
‘Samen voor de buurt‘ in de
Vogelbuurt
Wat eigenaren van honden
moeten weten
Seniorenfitness

5 Huize Hofvliet
Oranjekoorts in de Kamperpoort

6 Pannekoekendijk en Harm
Smeegenkade gaan op de
schop

Eindelijk (snel) fietsen en lopen naar de binnenstad
Sinds afgelopen maandag kunnen
we eindelijk over de Rodetorenbrug
wandelen of fietsen.

Stagiaires Aron en Lisa
nemen afscheid

Uitvoeringsteam gaat van
start

7

Ride to Brasil
Activteiten in de
\zomervakantie

8 Vrouwen verwendag
Inschrijving Jeugdland

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
Mussenhage 2
tel. 038 - 421 31 20

Wijkteam Travers Welzijn

Johanna Bosman - buurtrestaurant Kamperpoort
Danny van den Beld - opbouwwerker
Ingrid Schakelaar - jeugd- en jongerenwerker
Miny Westra - buurtwerker

Doomijn

Peuterspeelzaal Mussenhage
Mussenhage 2, tel. 038 - 422 39 61
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. 4569700
Mirthe van der Weerd - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag en vrijdag van 9-10 uur en
woensdag van 13-14 uur. Sociaal raadslieden (praktische vragen) woensdag van 9-16
Voor alle spreekuren: zie onze website www.stdekern.nl

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
Uw wijk, onze wijk

Is er in de Kamperpoort iets kapot, versleten of
gevaarlijk? Heeft uw opmerkingen voor verbeteringen
in de openbare ruimte? Heeft u vragen over de wijk?
Wilt u de wijkbeheerder of de wijkmanager spreken?

Contact

Stagiaires Lisa en Aron nemen afscheid
Afgelopen jaar hebben Lisa
en Aron met veel plezier
stage gelopen bij Travers
Welzijn.
Wekelijks waren ze meerdere
dagen in de wijk aanwezig.
Verschillende activiteiten voor
jong en oud werden door hen
georganiseerd.
Lisa en Aron kijken terug
op een super leuke en
leerzame stage. Vooral het
goede contact met collega’s,
vrijwilligers en bewoners
vonden ze erg fijn.

Misschien heeft u mij al een
keer in de wijk zien rondzwerven. Tijd om mij even
voor te stellen!
Mijn naam is Silas Neumann
en in samenwerking met
het Stadsfestival en Travers
Welzijn ontwikkel ik een theatervoorstelling over de Kamperpoort. Deze voorstelling zal
tijdens het Stadsfestival vanaf
3 tot en met 7 september
uitgevoerd worden.
Inmiddels heb ik kennis
gemaakt met de openhartige
bewoners die mij hun verhalen
vertellen. Niet alleen openhar-

Contactpersonen

Inmiddels heeft het restaurant
een vaste groep gasten. Sinds
drie maanden is Hans nu als
vrijwilliger aan het koken in
het wijkcentrum en dit is een
groot succes. De oud-kok is
zelf ook razend enthousiast.
“Ze komen zelfs vanuit andere
wijken dan de Kamperpoort”.

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, Rob van Elburg, Jeroen Kuiper en Debby
Dekker. Foto’s: Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn

Mede mogelijk gemaakt door:

STRIK, Gemeente Zwolle, IJsselhallen, IJsselheem,
deltaWonen en Openbaar Belang

Kopij Kamperpoorter

Inleveren voor 1 oktober 2014, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Aron en Lisa, ook namens de
wijk bedankt voor jullie inzet!

Aron en Lisa willen graag
iedereen bedanken voor het
leerzame jaar. Ze komen

tig, maar ook dapper.
Persoonlijk denk ik bij de
Kamperpoort een beetje
aan het dorp van Asterix en
Obelix. De bewoners laten
niet zomaar over zich heen
lopen. Niet zonder dat hun
mening ook gehort heeft.
Daarom denk ik dat er ook
niet zomaar een theatervoorstelling over de Kamperpoort
gemaakt mag worden, zonder
dat de bewoners kunnen aangeven wat voor hun belangrijk
is. Het is tenslotte ook een
platform om de Kamperpoort
aan de rest van Zwolle te
laten zien.

Is er iets waar u ontzettend
trots op bent of wat u stoort?
Laat het mij weten. Naast uw
verhaal ben ik nog op zoek
naar bewoners die met mij
meebouwen aan de voorstelling. Vrijwilligers op welke
manier dan ook zijn welkom.
Denkt u dat uw woonkamer of
u achtertuin als spelplek geschikt zou zijn: Graag! Verder
zijn we nog op zoek naar een
hele grote wagen!
Graag hoor ik van u, spreek
mij gerust aan of mail naar:
Silas@niekvandersprong.nl.

Woensdagavond kookavond met Hansie Hansie
Woensdagavond is sinds enige tijd Hans Ter Wierike vaste
vrijwilliger in wijkcentrum Ons
Eigen Huis.

Wijkstichting STRIK

graag nog eens langs in het
wijkcentrum.

Bouw mee aan de Kamperpoort op het Stadsfestival

Neem dan contact op met de gemeente Zwolle via
telefoonnummer 14038. De gemeente is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 - 17:00 uur.
Digitaal melden kan ook. Kijk voor een meldingsformulier op www.zwolle.nl.
Suzanne Douwsma - wijkmanager
Jurrien Stroomberg - wijkbeheerder
Marga van der Burgt - wijkassistent

Lisa en Aron kunnen deze
stageperiode tevreden
afsluiten, ze zijn beiden
geslaagd voor hun sociaal
cultureel werk diploma. Lisa
gaat na de vakantie verder
met de opleiding handhaving
toezicht en veiligheid met
als specialisatie het politie
arrangement. Aron gaat
volgend jaar de studie
integrale veiligheidskunde op
het HBO volgen.

“Het loopt uit de klauwen”,
volgens Hans en als het zo
doorgaat moeten er misschien
zelfs tafels bij komen. Hans
werkt samen met Johanna, de
vaste kok in het buurtrestaurant. Hans zijn specialiteit is
het bakken van vis. Tot nu toe
is het een groot succes. “Maar

als ik het niet meer leuk vind
stop ik ook er zo mee”, vertelt
de oud-kok die geen moeite
heeft om voor grote groepen
te koken. Henk kookte vroeger in het bejaardenhuis waar
hij eten klaar moest maken
voor 300 mensen. Nu hoeft
hij maar te koken voor zo’n 35
gasten. Al is het volgens hem
soms wel inproviseren in de
relatief kleine keuken van het
wijkcentrum.
Om het hem zelf gemakkelijk te maken zorgt hij voor
een goede voorbereiding en
dat het meeste al klaar is.
Zondags kijkt hij al wat in de
aanbieding is bij de supermarkten en vis haalt hij zelf
van de afslag op Urk, zodat
qua prijs schappelijk blijft.
Een maaltijd kost maar €4,50

en dat is inclusief voor- en
nagerecht. Dat Hans alleen
maar verse producten gebruikt
helpt volgens hem hier ook bij.
“Zo hoef ik nooit wat weg te
gooien. Kunnen we indien nodig producten ook invriezen.”
Dit is niet alleen om kosten te
besparen, maar is ook veel
lekkerder, aldus de kok.
Het gaat volgens Hans niet
allen om eten in het wijkcentrum. “Het is ook een huiskamer.” Sociale contacten en
mensen bij elkaar brengen is
ook belangrijk. Ook is er gedacht aan bewoners die niet in
staat zijn om naar het restaurant te komen. “Bewoners die
slecht ter been zijn, kunnen
maaltijden bij ons bestellen.
Deze worden dan door vrijwilligers rond gebracht.”
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Moestuinenproject van start in de wijk
Wat is er nu leuker dan buiten
bezig te zijn, met je handen in de
aarde wroeten, zaaien, zorgen en
oogsten?
Een paar weken geleden zijn we
gestart met het tuintjesproject aan
de Burg. Vos de Waelstraat. Het
moestuinenproject is bedoeld voor
kinderen tussen de 4 en 18 jaar.
Je eigen moestuin onderhouden is
een enorm inspirerende bezigheid.
Je bent lekker buiten en in beweging. Vies worden mag! Door lekker
bezig te zijn ervaar en leer je van
alles. Zo doe je kennis op over de
soorten groenten en fruit die er zijn.
Tijdens het tuinieren leer je over de
verschillende weer seizoenen. Over
insecten die je helpen (wormen) of
tegenwerken (slakken/luis) bij het
verbouwen van groenten en fruit.

Uiteindelijk leer je proeven van je
eigen oogst. Voor kinderen kan het
een extra stimulans zijn om groenten te gaan eten. Want wat is er
nou niet leuker om te eten dan je
eigen oogst.

We gaan iedere vrijdagmiddag aan
de slag. Kinderen van 4 tot en met
8 jaar kunnen helpen van 14.00 uur
tot 15.00 uur. Van 15:00 tot en met
!6:00 uur zijn kinderen van 9 tot
en met 18 jaar van harte welkom.

Met dank aan VAC thuistechnologie
is er grond beschikbaar gesteld.
Inmiddels is de grond omgespit.
Om het terrein zijn palen geplaatst
om een afrastering te realiseren.
Iedereen in de wijk heeft een flyer
ontvangen, met daarin de oproep
aan alle kinderen om mee te doen.
Sommige kinderen gaven zich op
via de mail en andere kwamen
gewoon meedoen op de momenten
dat we bezig waren. Ze hebben al
allerlei planten in de grond geplaatst zoals: aardbeien, tomaten,
asperges, peterselie, courgettes,
pompoenen en selderij.

Subsidie Oranje Fonds

Komt u ook naar het Mussenhagefestival?

In de vorige wijkkrant heeft u het
al kunnen lezen, wijkcentrum
Ons Einge Huis heeft een subsidie van 8500 euro ontvangen
van het Oranje Fonds. Dit om de
keuken en de entree van het wijkcentrum te professionaliseren.

Het lijkt nu het zomer is en de
zomervakantie voor de deur staat
nog heel veel weg, maar zaterdag
27 september staat weer de Nationale Burendag op de agenda.
Traditiegetrouw wordt dit ook
gevierd in de Kamperpoort. Na
het succes van 2013 wordt ook
dit jaar weer het Mussenhagefestival georganiseerd.

Inmiddels wordt hier hard aan
gewerkt en zijn er al een aantal
klussen uitgevoerd. Er zijn nieuwe
gordijnen gekomen, met dank aan
een vrijwilliger die deze heeft gemaakt. Er zijn nieuwe stoelen, maar
ook is er een nieuw gasfornuis. In
samenwerking met vrijwilligers, die
deel uitmaken van de werkgroep
Gedeeld Beheer, is dit gerealiseerd.
Nu wordt nog gekeken naar de
verbetering van de entree in het
wijkcentrum.

Deelname is helemaal gratis. Voor
vragen kun je mailen naar: moestuinKamperpoort@yahoo.com. Het
project is dankzij bewoners uit de
wijk en ‘premie op actie’ van de
gemeente tot stand gekomen.

Het buurtfeest wordt georganiseerd
door buurtbewoners in samenwerking met wijkstichting STRIK en de

wijkwerkers van Travers Welzijn.
Er staan weer tal van verschillende
activiteiten op het programma voor
jong en oud.
Uiteraard zal een gezellig terras
niet ontbreken met live muziek.
Kom daarom zaterdagmiddag 27
september om 16:00 uur naar het
Mussenhagefestival. Het feest in de
Kamperpoort duurt tot en met 19:00
uur.
Komt u ook een kijkje nemen?

U bent dagelijks van harte welkom
in het wijkcentrum. In de ochtenden
voor een kopje koffie en op maandag-, dinsdag- en woensdagmiddag voor het avondrestaurant (van
16.30 tot 18.15 uur). Op donderdag
kunt u terecht voor een uitgebreide
lunch, met onder andere een uitsmijter of een broodje gezond (van
11.30 tot 12.30 uur).

Anker nieuwe
wijkwethouder
De 35-jarige Ed Anker is de
nieuwe wijkwethouder van de
Kamperpoort en volgt hiermee
Erik Dannenberg op.

Al vanaf 2005 is Anker actief
binnen de politiek. Hij begon in
de gemeenteraad van Zaandam,
gevolgd door drie jaar in de Tweede
Kamer. De afgelopen jaren was hij
wethouder in Almere. Volgens de
ChristenUnie heeft Ed Anker sterke
verbindende eigenschappen. Anker
onderscheidde zich als wethouder
in Almere door voortdurend in
contact te staan met inwoners en
organisaties in de stad.
Ed Anker is in Zwolle
verantwoordelijk voor de
volgende beleidsterreinen:
ruimtelijke ordening en water,
binnenstadsschil, jeugdbeleid en
jeugdzorg, gezondheidsbeleid
en spoorzone. Anker woont op
dit moment nog niet in Zwolle en
onlangs twitterde hij dat hij snel
naar onze stad wil verhuizen. Anker
is tot nu toe onder de indruk van
onze stad.

Op het mededelingenbord aan de
buitenkant van het wijkcentrum kunt
u wekelijks het menu van de week
lezen.

Bedrijfsidee bewonersbedrijf Kamperpoort bijna klaar!
Vervolg van pagina 1
Wij zien het bewonersbedrijf als
een groeimodel. Veel kleine ideeën
en initiatieven maken één grote
beweging: Klein is het nieuwe
groot!
Ons bewonersbedrijf is een
platform waar bewoners samen hun
kracht inzetten en elkaar helpen
als het nodig is. Iedereen met een
goed idee moet gebruik kunnen
maken van het bewonersbedrijf.

Bewoners helpen elkaar vooruit in
het bewonersbedrijf.
Het bewonersbedrijf is
gericht op het behoud en
versterken van de bestaande
voorzieningen. Vervolgens richt
het bewonersbedrijf zich ook op
de toekomstige ontwikkelingen die
op de wijk afkomen. Zoals minder
overheid en meer bewonerskracht.
Bij het uitvoeren van de ideeën
werken de bewoners samen met
de gemeente, de maatschappelijke
organisaties en het bedrijfsleven.

Kamperpoort – participatieprijs
Alles begint met een goed idee!
Gezocht – bedrijfsideeën!
Als kopgroep zijn we voor
het bewonersbedrijf op zoek
naar goede ideeën van onze
medebewoners uit de wijk. Kleine
en grote ideeën. Deze ideeën
moeten de Kamperpoort straks een
beetje beter maken.
Daarom hebben wij de
Kamperpoort – participatieprijs in
het leven geroepen.

Er zijn drie categorieën:
1. Ideeën van kinderen tot 10 jaar.
2. Ideeën van jongeren 10 - 18 jaar
3. Ideeën van volwassenen 18 jaar
en ouder.
De ideeën moeten voor 1
september ingediend worden.
Heeft u nu al een goed idee of kent
u iemand met een goed idee? Mail
dit dan naar de redactie van de
wijkkrant: redactiekamperpoorter@
gmail.com.
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Buurtproat
Ach, we ergeren ons allemaal wel
eens ergens aan. Is het niet de
hondepoep op de velden, dan wel
de scheef geparkeerde auto van de
buurman. Zo kwam ‘buurtproat’ op
z’n wandeling door de wijk een wel
heel bijzondere oplossing van een
probleem tegen.
In een straat was een drempel
gemaakt. De krullende drempel
was duidelijk van het model zelffabrikaat. De Elvisdrempel riep men
nog. Dit om het hardrijden in deze
straat tegen te gaan. Is dat wel zo

‘Samen voor de Buurt’ in de Vogelbuurt
verstandig vroeg ‘buurtproat’ nog?
s’Avonds zou de eerste wijkbewoner al een salto met dubbele
schroef maken over deze drempel.
Enkele dagen later was de weg
weer gladgestreken...
Hey, waar is die drempel? He has
left the building.
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@kamperpoort.nl.

In de vorige wijkkrant stond al
een artikel over ‘Samen voor de
buurt‘. De afgelopen periode is
er in de Vogelbuurt het project
‘Samen voor de buurt’ ingezet.
Wijkwerkers van Travers welzijn
en het OK-team hebben door
middel van huisbezoeken
contact gelegd met de nieuwe
bewoners van de Vogelbuurt in
de Kamperpoort.
‘Samen voor de buurt’ is een
gezamenlijk initiatief om elkaar
en bewoners te leren kennen.
Bewoners worden uitgedaagd om

Basis voor baasjes

Wat eigenaren van honden 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 zijn in
Zwolle dan ook van harte welkom! 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.
Deze worden de komende periode eens extra onder de aandacht
gebracht.
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.
Oogje in het zeil
Toezichthouders van de gemeente
Zwolle controleren regelmatig of
hondenbezitters zich houden aan
de spelregels. Tussen 6 en 12 mei
aanstaande maken zij – ook buiten
kantoortijden - extra rondes in de
stad. Speciale aandacht gaat uit
naar ‘kwetsbare’ plekken, zoals
speelgelegenheden en aanloop-

routes naar basisscholen. Als een
hond losloopt op een plek waar dit
niet mag, of als hondenpoep niet
wordt opgeruimd op plekken waar
dat hoort, kan de eigenaar rekenen
op een boete. Maar er is ook oog
voor baasjes die het goed doen.
Hun viervoeter kan rekening op een
lekkere kluif!

Meer informatie
Wilt u meer weten? Neem dan
eens een kijkje op: www.zwolle.nl/
honden. Hier vindt u alle spelregels
op een rij, kunt u de Hondenkaart
downloaden of bekijken waar een
hondenlosloopterrein bij u in de
buurt is.

zich in te zetten voor hun eigen leef
en woonomgeving. Dinsdagavond
15 april stond de bewonersavond
op het programma. Voor deze
avond stond er in de Reigerstraat
een grote tent, onder het genot
van soep en broodjes zijn de
uitkomsten van de huisbezoeken
gepresenteerd. Deze avond was
er een goede opkomst van ruim
25 buurtbewoners en was er een
goede dialoog van alles wat zich op
dit moment af speelt in de buurt.
Bewoners hebben nu zelfs al
een eigen Facebook-pagina
aangemaakt om praktische zaken
te delen. Op verzoek van bewoners
werd de Buitenspeeldag op 11 juni
in de Reigerstraat georganiseerd.
Zo ontstaan er steeds meer
initiatieven en is het voor bewoner
prettig wonen in de vernieuwde
Vogelbuurt, wat natuurlijk voor
velen ook een grote wens is.
Bewoners uit de Vogelbuurt
ontvangen nog een
terugkoppelingsflyers met de
uitkomsten van de huisbezoeken,
Vogelbuurtfinale en een overzicht
van de talenten!

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
gratis af te halen bij onder andere
de gemeentelijke informatiecentra,
de wijkservicepunten, maar ook
bijvoorbeeld bij dierenklinieken en
dierenwinkels.
Tips
• Het is fijn als uw hond goed naar
u luistert. Maar niet elke hond heeft
evenveel oor voor zijn baasje. Weet
dan dat er in Zwolle verschillende
hondenscholen of verenigingen zijn.
Zij kunnen u helpen, bijvoorbeeld
met gehoorzaamheidstrainingen of
opvoedcursussen voor uw hond.
Niet alleen handig, maar vaak ook
nog gezellig.
• Hondenbezitters zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die
hun (loslopende) hond waar dan
ook veroorzaakt. Het is wellicht
raadzaam om uw aansprakelijkheidsverzekering hierop na te
lezen.
• Neem standaard een schepje mee
wanneer u uw hond uitlaat. Dan
kunt u altijd aan uw opruimplicht
voldoen.

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 de eigenaar of houder
van een hond met een (blinden) geleide taak of een opsporingstaak.

Gezond voor lijf en leden: seniorenfitness!
Wilt u fit van lichaam en scherp
van geest blijven en bent u 55
jaar of ouder? Dan is seniorenfitness iets voor u!
Op dinsdagmiddag van 15.30-16.30
uur kunt u trainen in de speciale
sportzaal van de Nieuwe Haven.
Hier staat eigentijdse appara-

tuur afgestemd op senioren. Een
gespecialiseerde fysiotherapeut
maakt samen met u een persoonlijk
trainingsschema, afgestemd op uw
wensen en mogelijkheden.
Wat u ermee bereikt is het op peil
brengen of houden van uw conditie.
Ook helpt het trainen uw lenigheid

te bevorderen en spieren te versterken.
Daarnaast is het een gezellige
ontmoeting met anderen. In het
restaurant van Nieuwe Haven kunt
u napraten en een kopje koffie drinken of een maaltijd gebruiken.
Bij de receptie van Nieuwe Haven

kunt u de folder ophalen. Ook kun u
bellen voor een afspraak (038) 426
3700 om eens een kijkje te nemen
of voor een intake-gesprek met de
begeleidende fysiotherapeut. De
kosten van deelname zijn €30,90
per maand. Het eerste halfjaar krijgen wijkbewoners een korting van
€5,- per maand.
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Nieuw restaurant in Huize Hofvliet
Huize Hofvliet krijgt een nieuwe
impuls. De villa naast de Rodetorenbrug wordt grondig gerenoveerd en omgetoverd tot een
modern restaurant.

Hofvliet wordt opgeknapt, krijgt ook
dit stukje van de stad weer een beter aanzicht. Wat is de geschiedinis
van Huize Hofvlief? De redactie van
de wijkkrant heeft het uitgezocht.

In maart dit jaar is DLH Ontwikkeling begonnen met het herstel van
de verpauperde woning. Daar komt
nu een einde aan, mede dankzij
een bijdrage van 200.000 euro van
de provincie Overijssel. Nu de Rodetorenbrug is geopend en Huize

De eerste keer dat de naam Hofvliet opduikt is in 1748 en is bestemd
voor het grote huis op het eiland
voor de haven van de stad. Aan het
einde van de 19de eeuw wordt een
deel van het eiland Hofvliet en het
huis overgekocht door Peteus van

Loo. Sindsdien kennen mensen het
eiland ook wel als het eiland van
Van Loo. Het duurde tot de jaren
twintig van de 20ste eeuw voordat Van Loo zijn nieuwe huis, de
rietgedekte Villa Nieuw Hofvliet, liet
optrekken. Op uiteraard een prominente plek in de stad.
Hofvliet is niet de enige naam die
het eiland heeft gehad. De oudst
vermelde naam dateert uit 1598:
Schuttengaerden. Deze naam
heeft te maken met de functie die
het eiland heeft gehad. Het eiland
werd destijds gebruikt als ligplaats
voor schuiten. Een andere naam
waaronder het eiland bekend was
in Zwolle was Op de Timmerwerf.
Dit omdat aan het begin van de
17de eeuw meerdere scheepstimmerwerven op het eiland gevestigd
waren. Maar dit was destijds niet de
enige functie van het eiland.
Uit historische documenten blijkt
dat er overeenkomsten zijn gesloten dat een sloot gebruikt mocht
worden door de blekerijen op het
eiland. Hieruit blijkt dat het eiland
ook werd gebruikt voor het bleken
en drogen van de was van

Zwollenaren. De overeenkomst
was gesloten tussen de blekers en
muntmeester Arnoldt van Romunde, die een muntsmelterij op het
eiland had. Men neemt aan dat zijn
muntsmelterij bekend was onder de
naam Het Blaashuijs.
Recentelijk heeft de gemeente
Zwolle nog met de gedachte
gespeeld om het eiland Nietzmaneiland te noemen. Na kritiek van
Stichting Levende Stadsgeschiedenis Zwolle, die stelt dat deze naam
nooit officieel is vastgesteld en historisch onverantwoord is, heeft de
gemeente er voor gekozen om bij
de naam Nieuw Hofvliet te blijven.
In de jaren zeventig van de vorige
eeuw verloor Hofvliet de status van
eiland. De sloot die de Kamperpoort van het eiland scheidde, werd
gedempt. In plaats daarvan werd
een autoweg gelegd, de Katerdijk.
Op hetzelfde moment werden de
Oude en de Nieuwe Hofvliet van
elkaar gescheiden door de Pannenkoekendijk en werd de Hofvlietbrug
over het Zwartewater gebouwd. En
dit is ook ongeveer hoe de situatie
nu is.

Oranjekoorts in de Kamperpoort

Kom ook eens naar de Nieuwe Haven

Ook in de Kamperpoort leven de
bewoners mee met Oranje op het
WK voetbal in Brazilië. Diverse
huizen en straten zijn versierd en
dat levert mooie plaatjes op.

Heeft u zin in een uitje deze
zomer, kom dan eens naar de
Nieuwe Haven voor een avond
plezier. De toegang is gratis,
schuift u gezellig aan? U betaalt
alleen uw drankje.

- 30 juli bingo, om 19.00 uur

De komende periode staan de
volgende activiteiten op het programma:

-14 september bingo, om 19.00 uur

Nu maar hopen dat het resultaat
van de mannen van bondscoach
Louis van Gaal net zo mooi zal
zijn. Het begin was in ieder geval
goed, met de 5-1 zege op Spanje.

-1 juli Swoll-trio muzikaal optreden,
om 19.00 uur
-24 juli Dahliavereniging, kijken
naar bloemstukken maken, om
19.00 uur

Buiten jeu de boulen. Wie doet mee?
Het is vaak weer heerlijk weer en
wat is er dan fijner en gezonder
dan buiten zijn? Samen met anderen een spelletje jeu de boules
spelen in de mooie tuin van de
Nieuwe Haven.
Op woensdagmiddag tussen 14.3016.30 uur zijn wijkbewoners van
harte welkom bij de jeu de boules
groep. De deelname is gratis, een

kopje thee of koffie met koekje kost
slechts 60 cent.
Wie het leuk vindt om met een
eigen groepje te spelen, dat kan
ook. Ga even langs bij de receptie of pleeg een telefoontje (038)
426 3700 om af te spreken met de
activiteitenbegeleiding wanneer u
wilt komen. Een setje ballen kunt u
lenen.

- 2 september Las Paljas zanggroep met sketches en bekende
liedjes, ook meezingen, om 19.30
uur

Voor de vaste wekelijkse activiteiten kunt u de agenda ophalen bij de
receptie van Nieuwe Haven.
Kom eens langs en kijk of er iets is
dat u aanspreekt.

Oud en jong samen in zorghuis
Theodora Vos de Wael
Eens per maand komen er vier
kinderen van peuterspeelzaal
Mussenhage uit de wijk in
Zorghuis Theodora Vos de Wael
aan de Lijnbaan 10 spelen. In
dit zorghuis wonen 34 dementerende bewoners verdeeld over
vijf woningen. Het contact tussen
de jonge kinderen en de ouderen
levert beiden veel plezier op.
Samen met een leidster en een
ouder bezoeken de peuters woning 1. Bij binnenkomst drinken de
bewoners een kopje koffie en de
kinderen een glas limonade.
Daarna is het spelen geblazen.
Zo spelen de kinderen met de
legoblokjes, leggen een puzzeltje
of kleuren een tekening. Dit alles
onder ‘toeziend oog’ van de bewoners. Het is mooi om te zien hoe
ouderen hier op reageren. De een
gaat actief samen met een kind

bouwen met de blokken, de ander
kijkt er naar en reageert: “Och wat
leuk hé die kleintjes”.
Met een ander even samen op de
bank zitten naast elkaar een boekje
lezen. Of constateren dat kinderen
nu veel vrijer zijn en samen praten
over hoe het vroeger ging: kleintjes
moesten netjes en rustig zitten aan
tafel zitten als er gedronken wordt
van de limonade, niet knoeien met
de koek. Zo komen herinneringen
van vroeger naar boven bij de
bewoner. Kinderen maken dus heel
wat los. De peuters zijn vrij in hun
bewegingen, letten niet op een handicap, zien iedere bewoner als een
opa en oma, waar het fijn spelen is.
Na een uurtje zwaaien de kinderen
en bewoners elkaar uit. De bewoners geven aan het erg leuk te vinden, die kleintjes op bezoek. En de
peuters? Die komen graag terug.
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Pannenkoekendijk en Harmsmeengekade op de schop
Volgend jaar zullen de Pannenkoekendijk en Harmsmeengekade helemaal op de schop gaan.
Dit heeft ook gevolgen voor de
infrastructuur in de wijk.

traat wordt omgedraaid. Op 4 juni
was hierover een bewoners bijeenkomst in wijkcentrum ‘Ons Eigen
Huis’. Tijdens deze avond is gesproken over de gevolgen hiervan.

De grootste verandering zal in
de kop van de Hoogstraat plaats
vinden, want hier zal de rotonde
verdwijnen. Hier zullen stoplichten
voor terug komen. Dit betekent dat
de eenrichtingsweg van de Hoogs-

Zo is er onder meer gekeken naar
de huidige situatie op het kruispunt
Meeuwenlaan / Katerdijk, omdat
hier het verkeer naar verwachting
fors zal gaan toenemen. Dit kruispunt wordt nu nog eens kritisch

onder de loep genomen.
Op dit kruispunt is het voor zowel
fietsers als automobilisten erg
onoverzichtelijk. De gemeente komt
begin juli hierop terug, met hopelijk
een passende oplossing.
Meerdere straten, onder andere
de Lijnbaan en de Eerste Baan,
kwamen deze avond nog aan de
orde. De verwachting is dat ook
hier de verkeersdrukte zal gaan

toenemen door het omdraaien van
de eenrichtingsweg. Bewoners van
het Feniksterrein kunnen door deze
verandering nog moeilijk op de
parkeerplaats komen. Hierover gaat
de gemeente Zwolle in gesprek met
SWZ. Mogelijk oplossing hiervoor is
om de in- en uitrit naar de Lijnbaan
te verplaatsen.
Uiteraard houdt de redactie u hiervan op de hoogte.

Bereikbaarheid OK-team in de vakantie
In de periode dat het wijkcentrum gesloten is (tussen 21 juli en 8
augustus), is het OK-team daar niet aanwezig. Heeft u vragen,
problemen en of belangrijke signalen? Neen dan contact op met de
wijkagent (politie) en of het maatschappelijk werk.
Het maatschappelijk werk is te bereiken bij Kern: Strausplein 5, tel. 0384569700

Buitenspeeldag in de Kamperpoort

Uitvoeringsteams van start in de wijk
Inzetten van mensen en middelen, daar waar het écht nodig is.
Na de buurt voor buurt onderzoeken en de wijkdialogen is er goed
beeld ontstaan waar de focus in
de Kamperpoort op moet komen
te liggen.
We hebben afgesproken om te
werken aan het vergroten van de
saamhorigheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Zo ontstaat er
sociale binding en verminderen

overlastgevende situaties. De
wens om dit te bereiken wordt
breed gedragen door bewoners
en betrokkenen van en bij uw wijk.
We gaan daarom samen aan de
slag voor een nog mooiere wijk. En
samen betekent ook echt samen.
U als bewoners, de gemeente en
de werkers in uw wijk. Deze gaan,
zoals ze dat altijd al deden, bezig
met de verbeterpunten voor de
wijk. Niet meer zoals vroeger als
één groot GBT, maar vanaf nu als

Woensdag 11 juni vond de Nationale Buitenspeeldag in de Kamperpoort plaats in de Reigerstraat.
De kinderen konden onder meer
springen op het springkussen,
touwtrekken of een tekening maken
van een verkeersbord, met als
thema hondenpoep. Er zal nog een
tekening worden uitgekozen, die
als verkeersbord in de wijk wordt
geplaatst.
uitvoeringsteams die zich gericht
bezig houden met de opgaven. Dit
zodat een ieder dáár ingezet wordt
waar hij of zij het meest nuttig is.
De vertrouwde gezichten blijven, de
werkwijze verandert, maar het doel
is hetzelfde. Daarnaast hopen we
op een goede samenwerking in de
toekomst met het bewonersbedrijf.
Of het nu gaat om het organiseren van een buurtfeestje of het
groener maken van uw wijk, blijf

niet rondlopen met een goed idee,
maar laat het ons weten. En ziet u
iets in uw omgeving dat aandacht
verdient, neem dan contact op met
ons of één van de wijkwerkers. Zo
zorgen we er met zijn allen voor dat
uw buurt nog mooier en leefbaarder
wordt.
Wijkmanager Suzanne Douwsma
Wijkbeheerder Jurrien Stroomberg
Wijkmedewerker Marga van der
Burgt

Partners wijkkrant de Kamperpoorter

Met dank aan deze (maatschappelijke) partners wordt de wijkkrant Kamperpoorter mogelijk gemaakt. Wilt u ook partner
en/of sponsor worden? Stuur dan een email naar de redactie: redactie@kampoort.nl en de redactie neemt contact met u op.
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Gewijzigde openingstijden Ons Eigen Huis Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
In verband met de zomervakantie zijn de openingstijden van het Wijkcentrum Ons Eigen
Huis gewijzigd. Tot en met vrijdag 11 juli is wijkcentrum geopend volgens de reguliere
openingstijden.
Maandag 14 juli:			
09:00 - 12:00 uur
Dinsdag 15 juli:				
09:00 - 12:00 uur
Woensdag 16 juli:			
09:00 - 12:00 uur
Donderdag 17 juli:			
09:00 - 12:00 uur
Vrijdag 18 juli:				Gesloten
Maandag 21 juli t/m vrijdag 25 juli:
Gesloten
Maandag 28 juli t/m vrijdag 1 augustus: Gesloten
Maandag 4 t/m vrijdag 8 augustus:
Gesloten
Maandag 11 augustus:			
Dinsdag 12 augustus:			
Woensdag 13 augustus:			
Donderdag 14 augustus:		
Vrijdag 15 augustus:			

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

Vanaf maandag 18 augustus is wijkcentrum weer volgens de reguliere tijden geopend!
Johanna’s restaurant is in de zomerperiode gesloten van week 30 (21 juli) t/m week 34
(21 augustus).

Overzicht activiteiten zomerperiode
25 juni:
25 juni:
25 juni
26 juni
4 juli
6 aug
8 aug
11 aug
12 aug
13 aug
14 aug
15 aug
27 aug
27 aug
27 aug
28 aug
29 aug

allesclub (afsluiting)
4 t/m 12 jaar 14.00 – 1600 uur
Speeltuin Assendorp
meidenclub		
6 t/m 9 jaar
18.00 – 19.00 uur
Ons Eigen Huis
meidenclub		
10+		
19.00 - 20.30 uur
Ons Eigen Huis
sportcontainer		
alle leeftijden 15.30 – 16.30 uur
Elbertschoolplein
soos 10 +		
10+		
20.00 – 22.00 uur
Ons Eigen Huis
inloop 10+		
10+		
14.00 – 16.00 uur
Ons Eigen Huis
soos 10+		
10+		
20.00 – 22.00 uur
Ons Eigen Huis
Jeugdland		
4 t/m 12 jaar
10.00 – 15.00 uur
Speeltuin Lijnbaan
Jeugdland		
4 t/m 12 jaar
10.00 – 15.00 uur
Speeltuin Lijnbaan
Jeugdland		
4 t/m 12 jaar
10.00 – 15.00 uur
Speeltuin Lijnbaan
Jeugdland opruimen 						Speeltuin Lijnbaan
reisje Jeugdland
4 t/m 12 jaar
09.00 – 17.00 uur
Verrassing
start allesclub		
4 t/m 12 jaar
13.30 – 15.00 uur
Ons Eigen Huis
start meidenclub
6 t/m 9 jaar
18.00 - -19.00 uur
Ons Eigen Huis
start meidenclub
10+		
19.00 – 21.30 uur
Ons Eigen Huis
start sportcontainer
4 t/m 12 jaar
15.30 – 16.30 uur
Elbertschoolplein
start soos		
10+		
20.00 – 22.00 uur
Ons Eigen Huis

Kamperpoort in actie voor Ride to Brasil
Op het Rodetorenplein
stond van 12 tot en met 15
juni een fantastisch podium
voor de actie Ride to Brasil.
Op het podium werd er liefst
72 uur non-stop gefietst
op zeven fietsen. In totaal
waren er zo’n driehonderd
deelnemers, die gezamelijk
de symbolische afstand
(10.500 kilometer) tussen
Zwolle en Brazilië hebben
afgelegd. Dit alles om geld
op te halen voor onderzoek
naar kanker.
Onder de deelnemers waren
er ook negen toppers uit de
Kamperpoort die hebben meegedaan. Janno en
Leonardo Visser deden mee,
maar ook de dames van Strik
Kamperpoort. Ans Lemstra
(eigenaresse buurt Cafe de
kippe), Marjan Haverhoek,
Omaira Eisinga, Miranda Bos,
Truitje Bosman, Daisy Van de
Wetering, Angelique Roossien
en Wendy Egberts hebben
door sponsoring een bedrag
van maar liefst €587,84 bij

elkaar gefietst. Een geweldige
prestatie!
Het geld gaat naar drie kanker
gerelateerde goede doelen:
Personalized Medicine, De
Zonnesteen en Intermezzo.

In totaal is er zo’n €31.778,41
opgehaald. De dames van
STRIK vonden het super om
mee te doen. “Je weet namelijk waarvoor je het doet en dat
werkt extra motiverend”, aldus
de dames.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
			
16.30 - 18.15 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 - 18.15 uur

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

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
16.30 - 18.15 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
Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 15.00 uur
15.00 - 16.30 uur
18:00 - 19.00 uur
19.00 - 20.30 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Allesclub 4 t/m 12 jaar
Inloop jongeren 10+
Meidenclub 6 t/m 9 jaar
Meidenclub 10+

Donderdag
15.30 - 16.30 uur
Sport & spelactiviteiten Elbertplein
			
(o.l.v. Ingrid en stagiares)
Voor meer info: jeugdwerk Kamperpoort
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120

Jongeren
		
Woensdag
15.00-16.30 uur		
Inloopmiddag 10+
			
18.30-20.00 uur		
Meidenclub 9+
			Kosten: 1 euro
			
(o.l.v. Ingrid en stagiaires)
Vrijdag
20.00-22.00 uur		
			

SOOS (10+), tweewekelijks
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)

Voor meer info:
Ingrid Schakelaar, i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038-4213120
Facebook:
Jongerenwerk KP
		STRIK KP
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Vrouwen verwendag
Iedereen heeft het wel eens zo’n momentje dat je er even klaar mee bent. Je hebt het druk
en rent van hot naar her. Daarom organiseerde STRIK op 15 april haar jaarlijkse vrouwen
verwendag in het wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis‘.
Op deze dag waren er weer verschillende vakbekwame dames aanwezig. Onder andere schoonheidsspecialistes, masseuses en een kapster. Deze werden dan ook flink bezocht. Tussen de
behandelingen door werd er voornamelijk gezellig gekletst, gelachen en was er een verloting
met leuke prijzen waarvan de opbrengt gaat naar het door strik georganiseerde zomerkamp voor
jongeren in de Kamperpoort. Verkder kon men een hapje en drankje nuttigen verzorgd door Johanna’s restaurant. Al met al was het weer een geslaagde dag.

Geslaagde Avond4daagse
Ook dit jaar hebben de kinderen in de Kamperpoort meegelopen met de Avond4daagse. Dit jaar
een relatief kleine groep, maar het was weer gezellig. In totaal waren er 20 lopers. Er nam een
groep deel aan zowel de 5 als de 10 km.
Dit jaar waren we in het bezit van de beste startpositie sinds jaren. Wegens een foutje bij de inschrijving ontbrak het startnummer. Dit gaf ons de mogelijkheid om als allereerste te starten en zo
ook mooi op tijd te finishen. Trots op onze lopertjes! Zonder klagen hebben zij de vier dagen met
veel plezier uitgelopen.

Inschrijving Jeugdland Kamperpoort 2014

Evenementenprogramma t/m
juni 2014

Wat?
Jeugdland

27 en 28 juni 		
Nat. Rundveemanifestatie
Een evenement met koeien en vakinformatie dat
geen enkele Nederlandse melkveehouder mag
missen

Voor wie?
Voor alle kinderen van 4 t/ m 12 jaar uit de Kamperpoort.

3 augustus 		
			

Wanneer?
Jeugdland zal beginnen op maandag 11 augustus t/ m vrijdag 15 augustus, op het terrein van de
speeltuin aan de Lijnbaan in de Kamperpoort.
Maandag 10:00 – 15:00 uur
Dinsdag van 10:00 – 15:00 uur
Woensdag van 10:00 – 15:00 uur
Vrijdag van 09:00 – 17:00 uur

21 t/m 23 augustus
Knotsgekke Kaarten en
			scrapdagen

Wat gaan we doen?
Natuurlijk gaan we weer hutten bouwen! Daarnaast zijn er onwijs leuke sport- en spelactiviteiten.
Op maandag starten we met huttenbouwen. Maandagmiddag komt theater Buitengewoon naar
de Kamperpoort om met de kinderen een voorstelling te bekijken en te maken! Dinsdag zijn er
diverse knutselactiviteiten en gaan we werken aan onze circusacts. Op woensdag zijn er allerlei
sport en spelactiviteiten. Woensdagmiddag kunnen kinderen, ouders, broertjes, zusjes, opa’s en
oma’s naar een heuse circusvoorstelling komen kijken die gehouden wordt in de binnentuin van
IJsselheem, aanvang 13:30 tot en met 15:00 uur. Vrijdag gaan we een uitje maken. Waar we
heen gaan is nog een verrassing.
Kosten:
Dagkaart € 5,00 Weekkaart € 10,00 en € 2,50 voor het reisje (alleen kinderen die de hele week
meedoen mogen mee met het uitje)

"

STRIK en de
redactie van wijkkrant
de Kamperpoorter
wensen u een fijne
zomervakantie

Jij komt toch ook?! Vul het strookje in en lever ‘m in bij het wijkcentrum ‘Ons eigen huis’. Dit kan
ook in de week voor jeugdland op dinsdag 5 en woensdag 6 augustus.

Naam:
Adres: 		

			
					

Leeftijd:
Telefoon:

Bijzonderheden:
Komt op maandag/dinsdag/woensdag/vrijdag*
Ouder wil wel/niet meehelpen als vrijwilliger*(*doorstrepen wat niet van toepassing is)

Snuffelmarkt
(binnen & buiten)

6 september 		
De Foute Disco Run
De ultieme funrun waarbij hardlopen gecombineerd
wordt met discoknallers uit de jaren ‘70, ‘80 en ‘90.
7 september 		
Snuffelmarkt
			(binnen en buiten)
20 september 		

Zwolse Vogelmarkt

24 september 		
Stoffenspektakel
Het Stoffenspektakel biedt je alles wat je nodig hebt
om een nieuwe creatie te maken.
4 en 5 oktober 		

IJsselshow

12 oktober 		

Snuffelmarkt

17 oktober 		
Nacht van Holland
Gezelligheid staat centraal tijdens deze avond waar
echte Hollandse artiesten te zien zijn. Met o.a.
Jeroen van der Boom, Jannes, Edwin Evers Band.
18 oktober 		
Remember the 90’s
Het ultieme 90’s feest. Met verschillende nationale
en internationale artiesten waaronder East 17,
Nakatomi, Vengaboys, Paul Elstak.
24 en 25 oktober
De Brei- en Haakdagen
Heel veel soorten wol, patronen, naalden,
spinnewielen, vachten, vilt en verf.
				
Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.

