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In deze krant...

Wijkagent Rob neemt afscheid van de Kamperpoort
Afgelopen zomer heeft Rob
Meijer afscheid genomen van
de Kamperpoort als wijkagent.
Rob zet zijn politiecarrière
voort in Hardenberg. Om
privé redenen heeft de trouwe
wijkagent hiervoor gekozen.
‘Ik woon met mijn gezin in
Hardenberg. Om meer tijd thuis
door te brengen, heb ik hiervoor
gekozen’. Rob had de afgelopen
jaren zijn plek gevonden in de
wijk en veel bewoners kenden
Rob dan ook persoonlijk. Zijn
keus om naar Hardenberg
te vertrekken heeft dan ook
niets met de Kamperpoort te
maken. ‘De Kamperpoort is
een echte volksbuurt, waar
ik persoonlijk altijd heb thuis

gevoeld’. Aldus de politieman
van regio IJsselland. De
wijk heeft het vertrek van
de agent niet onopgemerkt
voorbij laten gaan, want op
woensdagmiddag 30 juni was
er een afscheidsreceptie. Deze
vond plaats in het wijkcentrum
Ons Eigen Huis. Over aandacht
had de trouwe agent deze
middag geen klagen, want de
receptie was druk bezocht.
Rob werd tijdens zijn afscheid
nog één keer toegezongen
en kon met opgeheven hoofd
vertrekken naar Hardenberg!
De nieuwe wijkagent was
gelukkig al snel bekend,
namelijk Roland Maduro.

Wie durft de uitdaging aan??

Bedankt voor het ijs !!

Zoals we allemaal weten
heeft wijkagent Rob Meijer
afscheid genomen van de
Kamperpoort. Onze nieuwe
wijkagent
heet
Roland
Maduro en gaat het stokje
van Rob overnemen.

Tijdens Jeugdland werd gratis ijs uitgedeeld. Bij deze nog een
bedankje voor de ijscoman!!

Om de jongeren allemaal wat
beter te leren kennen heeft
hij woensdag 20 oktober een
middagje gereserveerd om
jullie allemaal uit te dagen.
Kom op woensdag om 13.00
uur dus allemaal naar het
wijkcentrum voor een stevig
potje tafeltennis, tafelvoetbal,
of gewoon even een game
spelen op de Wii of Playstation.

Zon, regen en rust
De zomervakantie ligt alweer
achter ons. De kinderen gaan
weer naar school en het wordt
al weer elke week iets eerder
donkerder. De r zit alweer in de
maand, kortom de herfst staat
voor de deur. De Kamperpoort
kan terug kijken op een
rustige
zomer(vakantie).
Op enkele kleine dingen na
was het rustig in de wijk. De
bouwwerkzaamheden
lagen
stil en veel bewoners waren
zoals jaarlijks op de camping.
Sommige bewoners zijn blij dat

de zomervakantie weer achter
ons ligt, weer anderen moeten
nog maar weer wennen om in
het ‘normale’ ritme te komen. Al
met al mogen we terug kijken
op een geslaagde zomer,
ondanks dat er in augustus wel
heel veel regen viel. Helaas
viel ook de finale van het WK
voet bal tegen, behalve als je
natuurlijk voor Spanje was.
Op naar de winter en nu maar
hopen dat het niet te koud
wordt of juist toch wel…
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Boek ‘Vogelbuurt’ in

door wijkdichteres Alie Hasselt

de maak

De vakantie zit er weer op en velen gingen
naar de camping of naar het buitenland.
Er zijn ook velen die niet konden door ziekte
of er was iets anders aan de hand.

Er komt een boek van de oude
Vogelbuurt.
Travers
Welzijn
gaat in samenwerking met de
Muzerie, maar natuurlijk ook met
bewoners dit boek vorm geven
en samen stellen.

Denk eens aan hen en reik ze eens de hand,
Een beet je aandacht kan al fijn zijn.
Daar hoef je niet voor naar het buitenland.
Het kost niets, Geef maar een heleboel,
Het geeft U in ieder geval
een heel goed gevoel.

Het moet een mooie herinnering van
de oude buurt worden. Er wordt een
werkgroep met bewoners opgericht
die met elkaar het hele boek
mogen gaan samenstellen. Met
ondersteuning van de gemeente
Zwolle zal het boek mogelijk worden
gemaakt. Het boek zal voornamelijk
bestaan uit foto’s van het begin tot
het eind. Aangevuld met verhalen
van vroeger.
Heeft u oude foto’s en of wilt
meedoen aan de werkgroep? Kom
dan even naar het wijkcentrum Ons
Eigen Huis en geef u op!

Hoera! Onze Johanna mag blijven tot 2013 !

Koffie BINGO
weer gestart !!!
De vakantie is weer voorbij.
Kinderen weer naar school. Dusssss……. de
koffiebingo is weer gestart!
Kom gezellig naar het wijkcentrum voor een
heerlijk bakje koffie van Johanna en een
bingo met leuke prijzen.
Iedere donderdag van 9.30 uur tot ongeveer
11.00 uur.

Even voorstellen...
Roland Maduro
Beste Bewoners van Kampenpoort,
Ik wil me graag aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Roland Maduro en woon
in Zwolle. Ik ben geboren op Curaçao,
de Nederlandse Antillen. Ik ben sinds
augustus 2010 werkzaam als wijkagent
in de Kampenpoort Hiervoor ben ik
werkzaam geweest in verschillende
wijken in Zwolle.
Ik zie het als een voorrecht om de
wijkagent van de Kampenpoort te zijn.
De afgelopen jaren ben ik bezig geweest
met de aanpak van verschillende
problematiek in de wijken van Zwolle
Onder andere: jeugd, overlast en
multiculturele zaken. Door de jaren
heen heb ik veel ervaringen opgedaan
en ben hierdoor breed inzetbaar Ik wil
er aan toe voegen het werken in de wijk
Kamperpoort te zien als een verrijking
van mijn horizon en zal ook mijn uiterste
best doen zoveel mogelijk aanwezig te
zijn in de wijk. . Door mijn ervaringen
ben ik regelmatig ergens anders aan
het werk en niet altijd zichtbaar in de
wijk aanwezig.
Mijn motto is dan ook “Politie voor een
ieder”.
Ik wil graag samen met jullie aan de
slag gaan om ervoor te zorgen dat de
Kampenpoort een prettige en vooral
een aantrekkelijke wijk blijft om te

Jelmer Kooistra
wonen.
Een wijk waar iedereen zich inzet, om
het beste van de wijk naar boven te
halen. Ik sta dan ook open voor vragen
en vooral ideeën van de bewoners.
Graag is mijn verzoek aan jullie zoveel
mogelijk gebruik te maken van het
geplande spreekuur.
Dit is op woensdag van 12:00 uur tot
13:00 uur in het wijkcentrum “Ons eigen
Huis”.
Tot dan!!
Roland Maduro

Goedendag allemaal,
Mijn naam is Jelmer Kooistra ben 27
jaar en loop dit jaar stage bij Travers.
Mijn hobbys zijn voetbal, speel bij
WVF in het eerste elftal. En ik hou van
gitaarspelen ook al kan ik dit nog niet
zo goed. Ik ben getrouwd en woon in
de buurt. Heb sommige jongeren en
ouderen al mogen ontmoeten en dit
vond ik erg leuk.
Er zijn hier veel toffe jongeren en ook
zeker toffe ouderen. Ik hoop dat ik veel
activiteiten met de jongeren mag doen
en dat we er met z’n allen een gezellig
en actief jaar mogen hebben! Tot snel.
Groetjes Jelmer

Woonzorgconcern IJsselheem bouwt
Theodora Vos de Waelhuis

Kleinschalig wonen voor
ouderen in de Kamperpoort
Het Fenixgebouw aan de Lijnbaan
begint vorm aan te nemen. Medio
2011 zal het gereed zijn.
Binnen
het
gebouw
geeft
IJsselheem het Theodora Vos
de Waelhuis vorm. Hier komt
kleinschalige woonruimte voor
ouderen met dementie. Het zijn
cliënten die verhuizen vanuit
verpleeghuis Weezenlanden, dat
in de loop van 2013 geheel leeg
zal zijn.
Het Theodora Vos de Waelhuis
is bestemd voor ouderen met
dementie. Het huis bestaat uit
vijf woningen met elk zes tot acht
éénpersoonskamers
verdeeld
over drie etages. Elke woning
beschikt over een huiskamer met
keuken en de nodige sanitaire
voorzieningen. De huiskamers
van de woningen op de tweede en
derde verdieping zijn aan elkaar
te koppelen. De ligging van de
nieuwe woonlocatie biedt ruime
mogelijkheden voor ondersteuning
op diverse gebieden vanuit locatie
Nieuwe Haven.
De bewoners
In het Theodora Vos de
Waelhuis wordt zorg geboden
in een huiselijke en herkenbare
omgeving. Dat is kleinschalig
wonen. De bewoners vormen met
elkaar een gewoon huishouden
en kunnen zelf zo veel mogelijk
hun dagelijkse leven inrichten.
De medewerkers zijn onderdeel
van het huishouden. Zij sluiten in
de ondersteuning en zorg die zij
verlenen zo veel mogelijk aan bij
de leefstijl en de voorkeur van de

bewoners. Iedere bewoner richt
zijn of haar kamer dan ook in
naar eigen smaak. Iedere groep
van 7 á 8 bewoners krijgt zorg
en ondersteuning van een vast
team van medewerkers. Er wordt
een gewoon huishouden gevoerd,
door samen te eten, af te wassen,
boodschappen te doen en te
koken.
Met deze vorm van wonen heeft
IJsselheem ruim 20 jaar ervaring
binnen Zwolle in de stadswoningen,
het Elisabeth Gruytershuis aan de
Van Karnebeekstraat 33 en het
Judith Helmichhuis aan de Van
Ittersumstraat 2.
Het gebouw
Het Theodora Vos de Waelhuis is
gelegen op de tweede, derde en
vierde etage, tussen het nieuwe
plein en de Lijnbaan, tegen
de huidige brandweerkazerne
aan. De functioneel van elkaar
gescheiden woongroepen hebben
elk
een
gemeenschappelijke
woonkamer
met
straatzicht,
gekoppeld aan een aparte
buitenruimte in de vorm van een
balkon. Een grote lichte binnentuin
op de tweede verdieping is de
algemene ontvangstruimte van
deze zorgvoorziening.
In het complex worden op de eerste
etage ongeveer 25 werkplekken
voor
Woonzorgconcern
IJsselheem Zwolle gecreëerd.
Daarnaast komen er op de begane
grond en de eerste verdieping
een huisartsenpraktijk, apotheek,
fysiotherapeut
en
andere
eerstelijns zorgfuncties.

Theaterwandeling in de
Kamperpoort
Vanuit de sociaal artistiek
projecten
van
en
door
Travers Welzijn en Muzrie
kunstencentrum
hebben het
afgelopen jaar studenten van
ArtEZ stage gelopen in de
Kamperpoort.
Misschien hebt u het bonte groepje
wel eens zien lopen in de wijk.
Tijdens hun voortraject waren ze
regelmatig te vinden in de wijk, op
straat, in het Buurtmuseum en bij
de bingo in het Wijkcentrum. Ook
zijn ze mee geweest naar Paul
de Leeuw en hebben ze de bus
onderweg extra opgevrolijkt met
het lied O Kamperpoort.
De
theaterwandeling
was
voorbereid in
tante Jee, het
kunstatelier aan de Veemarkt
23. Hier hadden zij hun tijdelijke
werkplek. Ze waren met zijn vijven
maar ook regelmatig waren er 2
begeleiders(docenten) aanwezig.
Het resultaat mocht er zijn, een
leuke artistieke dag, met diverse

optredens, op diverse plekjes
in de wijk konden bewoners en
belangstellenden via een route
hier van genieten.
Een heuse paardentram reed mee
in de route waar een ieder in kon
zitten. Bij de eerst route waren nog
weinig bewoners helaas, in totaal
is de route 3x gelopen of met de
tram gereden en bij elke route
kwamen er gelukkig wat bij.
Het weer werkte mee, een lekker
zonnetje zodat ook het buitenspel
in de Lijnbaan door kon gaan.,
bewoners( Tjeerd en Anneke Smit
en Jan en Ria Smit) speelden
een stukje straattheater met veel
humor als echter artiesten.
Als u nu denkt jammer daar had
ik aan mee willen doen. We weten
nog niet of er weer studenten van
ArtEz komen maar zo gauw er een
mogelijkheid is om iets met theater
of een buursoap te gaan doen dan
laten we dat weten of via deze
krant of via een flyer.

Herrie in de keuken bij De buik van Parijs en
Over de Tong
In de vorige wijkkrant heeft u
kunnen lezen hoe wij herrie in de
keuken hebben gemaakt bij De
Zoete Inval en Public, en deze
keer hebben de kindertjes flink
huis gehouden in de keukens
van De Buik van Parijs en Over
de Tong.
Op Dinsdag 13 juli is de groep bij
De buik van Parijs geweest en daar
hebben we geleerd hoe we van een
paar ingrediënten overheerlijke
koekjes kunnen bakken. We
werden ontvangen door Nienke,
zij heeft een heleboel verteld over
bestek. Hoe je dat moet gebruiken
en waar het allemaal voor is. De
kinderen weten nu dat je met het
bestek dat het verst van het bord
af ligt moet beginnen. Wisten jullie
dat ze een prachtige tuin hebben
met hele leuke zitjes? Het ziet er
allemaal super gezellig uit. De chef
moet wel heel erg lekker kunnen
koken, want Nienke is er zelfs
mee getrouwd! Na een tijdje over
etiquette te hebben gepraat, zijn
we de keuken in gegaan met ….
We mochten zelf het deeg kneden
en ingrediënten toevoegen. Toen
we daar mee klaar waren, moesten
we natuurlijk wel mooie vormpjes
maken. Je kon kiezen uit zelf
iets verzinnen of mooie vormpjes
uitdrukken. Het werd iets van
allebei. Werkelijk alle vormpjes zijn
gebruikt en de kinderen hebben
hun fantasie helemaal los gelaten
op de stukjes deeg. De mooiste
poppetjes werden gemaakt en
ook al was het hoogzomer, zelf

kerstboompjes hebben we voorbij
zien komen. Toen de figuurtjes
allemaal klaar waren, moesten ze
natuurlijk nog gebakken worden.
In tussen hebben de kinderen
serveerstertje gespeeld en hebben
ze zelfs bedrijfskleding aangehad.
Zo leek het allemaal net echt. De

een had een dienblad de ander
een schrijfblokje en daaronder
droegen ze dus echte restaurant
kleding. Ik weet zeker dat over tien
jaar Nienke er in ieder geval twee
leuke serveerster bij heeft!
Het was een gezellige herrie in de
keuken van De buik van Parijs.
Woensdag 14 juli was het de beurt
aan restaurant Over de Tong. De
eerste indruk van de kinderen
was dat het wel poepie-sjiek was.
Mooie tafels en stoelen allemaal
kaarsrecht. Heel anders dan de
andere restaurants. De kinderen
begrepen meteen dat hier een
hele andere sfeer gecreëerd was.
De tafels waren allemaal mooi
gedekt en hier was weer heel
ander servies. Hier werden we
welkom geheten door chef … Hij
had een lekker glaasje drinken
klaar gezet voor de kleine koks en
zette ze vrijwel direct aan het werk.
Er moest immers een behoorlijk
programma afgewerkt worden. De
kinderen begonnen met het zelf
snijden van hun patatjes en daarbij
moest zelfgemaakte mayonaise!
Dat was best lastig hoor, want je
moet dat goed kloppen. Bovendien
komt dat thuis altijd gewoon uit
een tube of een potje en wisten
de kinderen niet wat daar allemaal
voor nodig was. Van een Appel
werd een mooi gezicht gemaakt.
De ogen werden gevuld met een
tapas van zoete groene olijven
en de mond werd gevuld met

gepureerde aardbij en framboos.
Natuurlijk hoort er bovenop een
gezicht natuurlijk haar en deze
werden gemaakt van geraspte
worteltjes. De finishing touch was
een mooi flensje die onder het
gezicht kwam als de strik. Niet
alleen de kinderen waren druk, de
chef moest ook beschikken over
heel wat oren en ogen, want met
zoveel herriemakers in je keuken
moet je wel beschikken over heel
wat kwaliteiten. Petje af hoor!
Na het koken mochten de kinderen
natuurlijk hun creaties zelf opeten
en dat was dikke pret. De meeste
kinderen hadden toch wat moeite
toen ze de zoete groene olijven
tapas proefden, maar dat is iets
wat een hele specifieke smaak
heeft. De kinderen hebben het wel
allemaal geproefd, en dat vonden
we in ieder geval een goed teken.
Het was een zeer creatieve herrie
in de keuken van Over de Tong.

Vijf eeuwen oude veldfles
ontdekt in Zwolle
Zwolle is een belangrijke
historische
vondst
rijker:
een Italiaanse aardewerken
veldfles. Uit grondig historisch
onderzoek blijkt dat de fles
komt uit de periode 1550-1650.
De fles werd gevonden tijdens
archeologisch onderzoek op
het grasveldje op de hoek van
de Pannenkoekendijk en de
Katerdijk. Onderdelen van de
fles zijn al in 2007gevonden
tussen grote hoeveelheden
ander keramiek uit het begin
van de 18e eeuw.
De veldfles is gemaakt van
gemarmerd
roodbakkend
aardewerk uit Noord-Italië. De
fles is 30 centimeter hoog, is op
zijn breedste punt 17 centimeter
breed. De veldfles is versierd met
een witte onderlaag waarop de
kleuren rood, bruin en groen zijn
aangebracht. Om het uiterlijk van
marmer na te maken, werden de
verschillende kleuren één voor
één aangebracht. De decoratie
werd verkregen door de beweging
van het pottenbakkerswiel. De fles
is inmiddels gerestaureerd.

Hoe
komt
een
Italiaanse
aardewerken veldfles in een
sloot aan de Pannenkoekendijk?
De meest logische verklaring is
dat het een erfstuk is dat tot in
de 18e eeuw door een familie
bewaard is en rond 1700 met de
rest van de boedel in de sloot

is beland. De locatie waar de
veldfles is opgegraven lag destijds
buiten de stad, in een gebied waar
geen sprake was van een hoge
sociale status. Onder de bewoners
van dit gebied bevonden zich
veel timmer- en scheepslieden.
Mogelijk is de veldfles ergens in de
17e eeuw door een schipper die
op Zuid-Europa voer naar Zwolle
meegenomen. Het is daarna ruim
100 jaar in de familie gekoesterd
en waarschijnlijk per ongeluk in
de sloot terecht gekomen. De
breuken op de veldfles wijzen er op
dat waarschijnlijk aan een zijnde
de oortjes kapot zijn gesprongen
waardoor de fles van het koord is
gevallen.
Uniek exemplaar
Gemarmerd
aardewerk
dat
tegenwoordig gevonden wordt
bestaat meestal uit borden en
kommen. Van een dergelijke
veldfles
zijn
in
Nederland
slechts twee delen gevonden in
Amsterdam, waarvan in beide
gevallen de hals ontbreekt. De
veldflessen in Amsterdam zijn
duidelijk kleiner dan het in Zwolle
gevonden exemplaar. Daarnaast
zijn op die flessen twee in plaats
van drie kleuren gebruikt. Ook de
vorm is anders: de Zwolse veldfles
heeft een meer gedrongen en bolle
vorm. Overeenkomsten tussen
de Zwolse en Amsterdamse
flessen zijn er ook: ze hebben
allen vier leeuwenkopjes en
een bodem met standvlak. De
leeuwenkopjes
fungeren
als
oortjes waartussen een koortje
(waarschijnlijk van leer) bevestigd
was. Ook buiten Nederland zijn
dergelijke veldflessen zeldzaam.
Scherven
van
gemarmerd
Italiaans aardewerk komen in de
meeste koloniale nederzettingen
in Amerika voor. Fragmenten van
een soortgelijke veldfles zijn echter
tot dusver alleen in Jamestown
Virginia (VS) bekend.

Het Vrijwilligersfeest
18 juni was er weer het
jaarlijkse vrijwilligersfeest.
Een lekker hapje, een drankje,
even lekker babbelen en een
gezellig muziekje erbij.
In het middelpunt stonden
die avond de vrijwilligers van
de raad van toezicht, strik
en medewerkers van travers
met hun stagieres. Het was
een leuke avond die begon
met een heerlijk buffet van
Kip2day. Robert, dit heb je
werkelijk heerlijk geregeld,
complimenten hiervoor want
voor het eerst in lange tijd
hebben wij Johanna niet zien
rennen, afwassen of gestrest
zien koken, maar heeft ook
de spil van het wijkcentrum
rustig aan een tafeltje, samen
met Frans, lekker gegeten.
Op de beamer werden foto’s
afgespeeld van vrijwilligers
in actie, die de hele avond
draaide.
De avond werd opgeleukt door
een zanger. Willem Spans is
zijn naam. Overal waar een
stopcontact is, kan hij spelen.
Nou dat hebben we geweten!
Zijn slogan is… U roept, ik
zing. Dat klonk veelbelovend,
en het eerste half uur was
best redelijk, maar na mate
de avond vorderde kakte
zijn muzikale gave helemaal
in tot op het niveau van de
Josti-Band Er kwam zelfs
een moment dat zelfs de
gemiddelde bewoner van de
plaatselijke zorgboerderij zijn
muzikale talent niet meer had
kunnen waarderen. Aan zijn
uitstraling te zien was dat ook
geen onbekend terrein voor
hem. Op het moment dat het
echt te gek werd, kwam Diana
uit haar wittebroodswekenroes
en besloot met haar talent
de avond te redden. Ze zong

Summer@ThePark
In de week voordat de scholen van
het voortgezet onderwijs weer van
start gingen, organiseerde Travers
Welzijn i.s.m. SportService Zwolle
“Summer@ThePark”.
Summer@ThePark vond plaats in
Park de Hogenkamp en was voor
jongeren van 12 t/m 18 jaar. Er werden
allerlei activiteiten georganiseerd ,
zoals lasergamen, survivalrun, films
kijken in de openlucht bioscoop, een
zeskamp, dansen in de disco en een
voetbaltoernooi. Ook was er een plek
waar je lekker kon “chillen”.
Een aantal jongeren van de
Kamperpoort hebben meegedaan
aan Lazergamen en de survival run.
Kijk eens hoe goed!!!

alsof ze nooit anders had
gedaan. Al het oud Hollands
glorie kwam voorbij, en het
applaus en gejuich was dan
ook reden genoeg voor Willem
om het nog een maal te wagen.
Helaas alle pogingen te spijt,
aan Diana valt gewoonweg
niet te tippen. Hij zocht zijn
heil bij het statiegeld van de
club, en uiteindelijk heeft Koos
Bos hem dan uit zijn lijden
verlost door hem vriendelijk
te verzoeken met een kleine

vergoeding in de reiskosten
naar Meppel terug te keren, en
vooral bij een volgend bezoek
aan Zwolle de Kamperpoort
over te slaan.
Uiteindelijk hebben we er
allemaal hartelijk om kunnen
lachen, en ben ik er heilig van
overtuigd dat bij de volgende
vrijwilligersavond ik de zanger
in ieder geval niet hoef te
regelen.

Jeugdland 2010
Het gonsde in de Kamperpoort
van 16 augusutus tot 20
augustus.
De verwachtingsvolle gezichtjes
van de kinderen vertelden het
al. Het jaarlijks terugkerende
evenement is de afsluiting van
de zomervakantie. De kinderen
weten wat er gaat gebeuren en
hebben er naar uitgekeken. “We
mogen hutten bouwen en onze
hut verven…”
Dankzij
een
groot
aantal
sponsoren en een fanatieke en
trouwe vrijwilligersgroep
zijn er weer allerlei leuke
en
uitdagende
activiteiten
georganiseerd. Op maandag is er
een start gemaakt met de hutten,
kinderen hebben met behulp van
begeleiding en ouders allemaal
fanatiek getimmerd, gezaagd en
geverfd.
Op dinsdag zijn van wege het
slechte weer in het wijkcentrum
aan de slag gegaan. Er is een start
gemaakt met het beschilderen van
stoeptegels onder leiding van Claire
en Tiemen. Twee kunstenaars
die al aardig ingeburgerd raken
in de Kamperpoort. Ook konden
kinderen
bootjes
knutselen,
vilten, kleien, leren beursjes
maken en nog veel meer. Jantje,
Heidy en Cristina hebben alle
kindergezichtjes
weer
mooi
opgefleurd met schmink. Altijd een
succes!

Woensdag
was
er
een
zeskamp met levend sjoelen,
spijkerbroekhangen en andere
´natte´spelletjes. Het weer zat
niet helemaal mee, maar de
hamburgers van Johanna maakten
dat weer een beetje goed.
Donderdag
is
alles
weer
afgebroken en opgeruimd, wat de
kinderen toch wel jammer vonden.
Maar aan alles komt een eind.
Vrijdag zijn we met een bus vol naar
Tivoli in Berg en Dal bij Nijmegen
vertrokken. Een gezellige dag met
kinderen en vrijwilligers.
Al deze kinderdromen worden
mede verwezenlijkt door de
gemeente en een aantal gulle
sponsors.
Stiho en Jongeneel hebben hout
beschikbaar gesteld. Openbaar
belang, SWZ, Delta wonen,
DLH, Gibo groep, de Rabobank,
Tr3um, Strik, Jumbo, Wehkamp,
Beun en de IJsselhallen hebben
allemaal een steentje bijgedragen.
Daarvoor hartelijk dank.
Ook willen de kinderen en de
organisatie
alle
vrijwilligers
bedanken voor hun ideeën, inzet
(op welke manier dan ook) en
feedback t.a.v. Jeugdland heel
erg bedanken. Op naar Jeugdland
2011.

Hutten bouwen en nog veel meer activiteiten tijdens Jeugdland.

Activiteiten en gezelligheid voor ouderen in
de Nieuwe Haven
De
Nieuwe
Haven
biedt
gezelligheid aan de bewoners
én aan ouderen uit de wijk. Het
restaurant is een geschikte plek
voor ontmoeting en contact bij een
kopje thee of koffie. Er worden
veel uiteenlopende activiteiten
georganiseerd, waar ouderen uit
de wijk bij kunnen aanschuiven.

maandelijkse
filmmiddag
of
zingen in de Theodorakapel. Ook
zijn er speciale optredens, een
modeshow en een kerstmarkt
gepland.
In de Nieuwe Haven kost een
kopje koffie of thee 60 cent en voor
een euro is er een snackje of een
drankje verkrijgbaar tot 16.30 uur.

Het
aanbod
varieert
van
vaste wekelijkse clubs tot een

Aanmelden
Het is nodig dat belangstellenden

dag
maandag
dinsdag
dinsdag
laatste woensdag vd maand
donderdag
donderdag
vrijdag
1e vrijdag vd maand
2e vrijdag vd maand
3e vrijdag vd maand
laatste vrijdag vd maand

Speciaal programma
Ook is er een speciaal programma
met éénmalige optredens in
het restaurant. Ook hiervoor
is aanmelding vooraf nodig.
Bij het ter perse gaan van
deze Kamperpoorter was het
kerstprogramma nog niet bekend.

tijd
14.30
09.30
11.00
19.00
10.00
14.30
11.00
10.15
14.30
14.30
14.30

zich
aanmelden
bij
de
activiteitenbegeleiding via (038)
426 3722.
Onderstaand een overzicht van
de vaste activiteiten waarvoor
ouderen uit de wijk zich kunnen
aanmelden. Voor de activiteiten
die schuin gedrukt staan is er
momenteel een wachtlijst, maar
opgave voor de toekomst is
mogelijk.

activiteit
hoe vaak
Sjoel- en spelclub
wekelijks
Fitgym omwonenden
wekelijks
Koersbal
wekelijks
Bingo		
Bibliotheek
wekelijks
Klaverjassen
wekelijks
Koersbal
wekelijks
Marinus op de accordeon
1x maand
Bingo
1x maand
Filmmiddag
1x maand
Zingen in de Theodorakapel
1x maand

dag
do 14 oktober
ma 25 oktober
di 16 november
za 11 december

tijd
19.00
14.30
19.00
14.00

kosten
€ 1,20
abonnement
€ 1,50
abonnement
€ 1,20

activiteit
optreden koperensemble Mode Rato
Modeshow firma Doorduyn
Salonorkest ‘Abraham gezien’
Kerstmarkt

€ 0,60
€ 1,50
€ 0,60
€ 1,20

kosten
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60
€ 0,60

Herinrichting straten

Herstructurering
Gezondheidscentrum De Fenix
Wij hadden de afgelopen
steeds meer behoefte gekregen
aan een nieuwe praktijkruimte
die een stuk ruimer zou zijn
dan onze huidige praktijk,
omdat door uitbreiding van
taken en streven naar verdere
kwaliteitsverbetering
we
steeds meer medewerkers
hebben gekregen. Daarnaast
wordt de bereikbaarheid en
het parkeren in de binnenstad
steeds lastiger. Wij zouden ook
graag met andere eerstelijns
disciplines samenwerken om
zo’n breed mogelijk aanbod te

kunnen bieden en te komen tot
goede onderlinge afspraken en
korte overleglijnen.
Vanaf het begin zijn we samen
opgetrokken met apotheek
Boogerd-Kluin, die aan de
Luttekestaat met de zelfde
problemen te maken heeft.
Bij onze zoektocht naar een
goede locatie wilden we zo
dicht mogelijk bij de binnenstad
blijven, maar moest de nieuwe
vestigingsplek wel voldoen
aan onze eisen van aanzienlijk
meer ruimte, een goede
bereikbaarheid en voldoende

parkeergelegenheid.
Een
witte vlek op de kaart van
huisartsenpraktijken
of
gezondheidscentra
bleek
de Kamperpoort te zijn. We
denken dat deze voorziening
een wezenlijke aanwinst voor
de vernieuwde wijk zal zijn.
Uiteindelijk zijn er zelfs acht
verschillende disciplines, die
zich in de Feniks vestigen! De
namen ervan vindt u vermeldt
onderaan de leaflet en de
poster.

De wijk Kamperpoort is inmiddels duidelijk aan het
veranderen. De eerste resultaten van de vernieuwingen
in de wijk zijn al zichtbaar en
ook de komende jaren wordt
er hard gewerkt. Na de bouwvakvakantie zijn de stratenmakers weer volop aan het
werk om de buurt mooier te
maken.

begaanbaar. Op het moment
dat de aannemer bij u voor de
deur aan het werk gaat, wordt
u daarover geïnformeerd.
De gemeente Zwolle heeft
duidelijke afspraken gemaakt
met de verschillende hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance), zodat de bereikbaarheid van het gebied tijdens de
werkzaamheden optimaal blijft.

De totale herinrichtingwerkzaamheden duren volgens de
planning tot eind november
2010.

Voor vragen over de werkzaamheden en de omleidingen
kunt u contact opnemen met
dhr. Bert Klooster op telefoonnummer (06) 51 33 93 70.

De
herinrichtingwerkzaamheden brengen helaas enige
overlast met zich mee. ln de
gedeelten waar de aannemer
aan het werk is, wordt de straat
afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Voor voetgangers blijft
de doorgang tijdens de werkzaamheden zo veel mogelijk

Met vragen over het beheer
van de openbare ruimte kunt u
contact opnemen met de wijkbeheerder dhr. Jaap Schepers.
Hij is te bereiken via het algemene telefoonnummer van de
gemeente Zwolle: 14038

Fabelachtig huren de Feniks
Woningstichting SWZ gaat op
het voormalige Fenix-terrein
in de wijk Kamperpoort
28
eengezinswoningen
en 10 appartementen in
verschillende types bouwen.
Op onze site www.swz.nl/
hurenkopen/nieuwbouw kunt
u meer informatie vinden
over de huurwoningen.
Van Zeepfabriek naar fabeldier
De huur en koopwoningen (127
in totaal) worden gebouwd op
het voormalige Fenixs-terrein.
De helft van de woningen is
koop en de andere helft is sociale huur. Het nieuw te bouwen plan krijgt de naam Feniks,
met een k. Dat is een vogel
uit de as herrezen. Op www.

kamperpoortzwolle.nl kunt u de
ontwikkelingen in de hele wijk
bekijken, en op www.fenikszwolle.nl kunt u alle informatie
vinden over de koopwoningen.
Inschrijven
In juni 2010 is de bouw gestart en waarschijnlijk worden
de woningen in de zomer van
2011 opgeleverd. Bewoners
uit de Kamerpoort, die moesten uitverhuizen wegens
de wijkvernieuwing en vallen
onder het Sociaal Plan, hebben voorrang. De resterende
woningen worden verhuurd
via het Zwolse woonruimteverdeelsysteem. De woningadvertenties worden binnenkort
in De Woningzoeker geplaatst.

Maxiaxie en buurtfeest
MaxiAxie is weer van start
gegaan op de dinsdag en
donderdag. Op dinsdag zijn
kinderen samen met Claire
en Tiemen verder gegaan
met het beschilderen van
stoeptegels.
Uiteindelijk
zal dit een ganzenbord spel
worden die een plaatsje in de
wijk gaat krijgen.
Tijdens het buurtfeest op
zaterdag 25 september zal dit
spel gespeeld kunnen worden.
Op donderdag gaan de
kinderen aan de slag in Tante
Jee. Het kunstatelier aan
de Veemarkt. Er wordt een
achtergrond beschilderd die
gebruikt gaat worden voor de
fotoshoot op het buurtfeest.
Veel voorbereiding met een
mooi resultaat.

Tijdens het buurtfeest zelf gaan
we met kinderen en ouders,
onder begeleiding van Claire en
Tiemen een bank mozaïeken
die ook een plaatsje in de wijk
zal krijgen. Zo leren kinderen
nieuwe technieken met als doel
iets blijvends te maken voor de
wijk. Voor dit mozieken zijn we
op zoek naar tegels, borden,
kopjes, kleine plastic figuurtjes
(gogo) en andere dingen die
geschikt zijn om te verwerken
in de bank. Wie heeft er nog
iets liggen en wil dat graag
kwijt?! J e mag het inleveren bij
het wijkcentrum bij Ingrid.

Programma
Wijkcentrum “Ons Eigen Huis”

Brand verwoest historisch pand aan de Hoogstraat
Net voor de zomervakantie woedde
er een korte, maar hevige brand in
de wijk.
Op dinsdagavond 22 juni 2010
brandde een historisch pand uit aan de
Hoogstraat. Omstreeks half acht werd
de brandweer door buurtbewoners
gealarmeerd.
Ondanks dat de brandweer snel ter
plaatse was kon het historische pand
niet meer worden gered. Tijdens de
brand waren er de nodige bewoners
aanwezig die een kijkje kwamen
nemen.
Gelukkig kon de brandweer wel
voorkomen dat omliggende gebouwen
niet in vlammen op gingen. De
brandweer is tot laat in de avond

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur
19.30 - 21.30 uur
Woensdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
12.00 - 13.00 uur
bezig geweest met nablussen en het
veilig stellen van de omgeving. Helaas

moet het historische pand als verloren
worden beschouwd.

Voetbaltalent in de Kamperpoort
De Kamperpoort heeft zijn eigen
voetbaltalent, dat bleek 23 juli op de
open dag van AJAX!
Toen kwamen er 240 talentjes op
uitnodiging naar de open dag. Alleen
de beste mochten door, en dat werd
in wedstrijden bepaald. Er werden 4
groepen gemaakt van 60 kinderen,
en daarvan gingen er telkens 7
jongetjes door. Drie scouts van Ajax
pikten de beste eruit. Uiteindelijk
bleven er dus 28 toppers over, en die
werden uitgenodigd om in de uit en
thuis tenues van Ajax tegen elkaar te
voetballen net voordat de wedstrijd
Ajax Chelsea begon.
Deze kanjer heet Kelvin Groothand
en is 10 jaar. Dat deze jongeman
altijd al van voetbal gehouden heeft,
is natuurlijk niet iets nieuws. Papa
Gerjan kennen we niet anders als een
fanatiekeling als het om voetbal gaat
en die interesse gaat dan over van
vader op zoon.
Kelvin begon op zijn vierde bij HTC bij
de ukkies, maar was het niveau al heel
snel ontstegen. Het gaat zo goed zelfs,
dat Kelvin vorig jaar is gescout voor FC
Zwolle. Vanaf die tijd traint hij daar dan

ook. Elke maandag is hij dan ook te
vinden op de trainingsvelden van FC
Zwolle. Verder traint hij trouw iedere
woensdag bij zijn eigen club HTC en
op Vrijdag krijgt hij speciale techniek
training van Martin Reinders, om zijn
spel te verbeteren. Op zaterdag is hij
altijd van de partij voor een wedstrijd
om zo samen met zijn team zo hoog
mogelijk te komen. En dat dat gelukt
is, spreekt voor zich. Maar liefst 4x
is Kelvin en zijn team kampioen
geworden. Verder heeft hij twee keer in
de maand nog extra trainingen bij FC
zwolle en twee keer oefenwedstrijden.
Een bezig kereltje dus. Zijn droom¬¬?
Prof worden natuurlijk! Dat is waar
Kelvin iedere nacht wel een keer over
droomt. Niet zo gek natuurlijk als je in
je bed ligt en je kamer puilt bijna uit
van de prijzenbekers en vaantjes. Op
de vraag wie zijn grote voorbeeld is,
hoeft Kelvin niet lang na te denken.
Suarez en Arjan Robben zijn de
mannen waaraan Kelvin zich wil
meten. Opvallen heeft Kelvin natuurlijk
al lang gedaan, anders zou hij niet
een ereronde door de Arena hebben
gelopen. Natuurlijk hoop ik dat deze
jongeman doorstoot naar de top, en
dat ik hem ooit door mijn televisie

Het lijkt misschien wat vroeg, maar in december is
het natuurlijk weer zover. Dan bezoekt de sint ook
ons wijkcentrum weer.
Alle kinderen van 2 t/m 8 jaar zijn van harte welkom
op woensdag 1 december. Kinderen van 2 t/m 5 jaar
mogen 1 volwassene meenemen als begeleider.
Meedoen kan door onderstaand strookje in te leveren
bij het wijkcentrum. Bij het inleveren van het strookje,
gelijk de eigen bijdrage betalen. Inleveren kan tot
vrijdag 12 November. Dit zodat de pieten persoonlijk
een cadeau kunnen uitzoeken.
Kinderen die na 12 november worden opgegeven

zie lopen terwijl hij de eer van oranje
aan het redden is. Kelvin je bent een
topper en dat mag zeker in de krant!
Voor de mensen die Kelvin graag in
actie willen zien in de Arena, kunnen
kijken op www.youtube.nl en Kelvin
Groothand intoetsen.
Ken je ook iemand die iets bijzonders
heeft gedaan, of heb je gewoon een
heel leuk verhaal, mail het dan naar
strik.kamperpoort@live.nl
, dan
nemen wij contact met je op.

Waar:

Leeftijd:

Adres:

Telefoon:

Bijzonderheden:
Wensen:

Vrijdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Johanna’s restaurant
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Country line dance (volwassenen)
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Johanna’s Rest. Soepdag
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar
Koffiebingo voor volwassenen
Johanna’s restaurant
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar
Zumba dansen
Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
jongste groep 2-3 jaar

Kinderen
Dinsdag
15:45 – 16:45 uur

Maxi Axie 4-7 jaar

Woensdag
13:30 - 16:00 uur
18:00 - 19:30 uur

Woensdagmiddaginstuif 4-12 jaar
Meidenclub 7-11 jaar

Donderdag
15:30 - 17:00 uur

Tienersoos 4 t/m 12 jaar

Jongeren

woensdag 1 december
13:30 tot 15:30 uur
kinderen van 2 t/m 8 jaar
5 euro per kind
(STRIK legt 5 euro bij zodat ieder kind
een cadeau ontvangt van 10 euro)
Wijkcentrum Ons Eigen Huis

Opgave Sinterklaasfeest
Naam:		

20.00 - 21.30

Inloop / koffietafel
Peuterspeelzaal
oudste groep 3-4 jaar

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

kunnen helaas niet deelnemen. Dus wees er op tijd
bij. 1 opgave per strookje, wil je meerdere kinderen
opgeven, dan kun je in het wijkcentrum extra opgave
formulieren krijgen.
Datum:
Tijd:
Leeftijd:
Kosten:

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur
08.30 - 11.00 uur
12.00 - 13.00 uur
13.30 - 15.30 uur

Sinterklaas

"

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

J/M

Dinsdag
15.30 - 17.00 uur

voorlopig instuif 12+

Woensdag
14.00 - 16.00 uur
18.00 – 19.30 uur

Instuif 11+
Meidenclub 11+

Donderdag
17.00 - 18.30 uur
18.30 – 20.00 uur

Jongensclub 11+
avond sociëteit 12+

Voor meer info: Jongerenwerk Kamperpoort
Cristianne Schram 06-305.52.914
Wijkcentrum 038-4213120
Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte.
(Cristianne Jongerenwerk Kamperpoort)

Het is alweer even geleden dat we de
avondvierdaagse met zo’n 42 kinderen
hebben gelopen!
Op maandag begonnen we vanaf HTC.
Een gezellige avondvierdaagse was van
start gegaan.
Kinderen en volwassenen konden zich
opgeven voor de 5 of de 10 kilometer.
Vertrek was volgens het programma om
18.00 uur, maar dat ging natuurlijk niet op.
19.00 uur konden we eindelijk vertrekken.
Heel Zwolle stond natuurlijk vast vanwege
de grote opkomst van de avondvierdaagse.
De maandag werd in ieder geval voor ons
goed afgesloten, alhoewel dat niet voor
iedereen gold. Later hoorde wij dat er een
dronken automobilist was aangehouden
omdat hij door de Haesterveerweg
wilde rijden op het moment van de
avondvierdaagse. Gelukkig liepen wij daar
op dat moment niet.
Dinsdag was een dag die we niet zo gauw
vergeten. We verzamelden ons bij Be
Quick, achter het stadion. Het weer was die
dag niet echt onze vriend. De 10 kilometer
was net op weg toen het noodweer begon.
Er brak paniek uit onder kleine kinderen
en ouders die als eerste weg wilden zijn.
Begrijpelijk natuurlijk, want je wilt natuurlijk
met onweer niet op een open veld staan.
Uiteindelijk zijn we allen doorweekt, maar
veilig thuis gekomen. Deze dag is door
overmacht dus niet gelopen.
Woensdag
vertrokken
we
vanuit
Stadshagen en gelukkig hebben we het
droog gehouden. Het was een gezellige
tocht. Helaas was er bij het Zonnehuis weer
een zeer ongeduldige man die met zijn
gloednieuwe Mercedes vond dat iedereen
van de stoep moest gaan zodat hij daar de
oprit op kon rijden. Hij wilde gewoon dwars
door onze stoet rijden. We moesten voor

"

de auto gaan staan om de kleintjes gauw
door te laten lopen. Hij had twee van onze
kinderen op een haar na gemist, maar reed
wel degelijk een moeder tegen de benen.
Belachelijk, als meneer een minuutje had
gewacht was de hele stoet voorbij geweest.
Deze man heeft in ieder geval een afspraak
kunnen maken bij de garage, om zijn
gloednieuwe auto eens even fijn uit te laten
deuken. Verder was de woensdag een hele
gezellige wandelavond.
Donderdag was de officiële rustdag van
onze groep. Even een dagje rustig aan
om vervolgens weer fris op het defilé te
verschijnen.
Vrijdag, de dag van het defilé. Het einde
was dan eindelijk in zicht. Op het grote
veld bij Park de Weezelanden moesten wij
verzamelen. Wederom goot het de lucht
uit. Ergens op het veld was Piet Paulusma
het weer aan het presenteren. De hele
groep had zich mooi oranje uitgedost, en
voor diegene die niet zoveel oranje spullen
had, had STRIK nog even een tas met
gekkigheid geregeld. Nadat er even “lang
zal ze leven”was gezongen voor Leone, zij
was 7 jaar geworden, werden de medailles
uitgedeeld. Bij de medailles kregen de
kinderen een waardebon voor een Happy
Meal van Mc Donalds. Het regende
pijpestelen en vuvuzela’s . Het getoeter
was zo hard, dat we af en toe de fanfare niet
konden horen. Ondanks het slechte weer,
stonden er toch heel veel mensen langs
de weg voor de kinderen en was het een
mooie afsluiting van de avondvierdaagse
2010.
Natuurlijk willen wij Mc Donalds bedanken
voor de happy meals die aan de kinderen
geschonken zijn en bedanken wij zanger
Wimmie voor de vele t-shirts. Natuurlijk
willen wij ook de vrijwilligers: Koos en
Yvonne, Sjors, Frans en Johanna, Omaira,
Daisy en Herma nog bedanken voor hun
inzet bij de drinkposten.
De avondvierdaagse 2011 wordt gehouden
van maandag 16 tot en met donderdag 19
mei.
We hopen dan met weer zo’n grote maar
bovenal gezellige groep mee te lopen.

Kaarten en darten

Zumba

Lijkt het u leuk een avondje te darten /
kaarten in Wijkcentrum Ons Eigen Huis,
wekelijks of maandelijks? Een vrijwilliger uit
de buurt wil dit graag gaan opzetten, mits er
voldoende animo voor is. We gaan nu nog
even van de vrijdagavond uit.

De zumba is weer van start gegaan, er
zijn nog enkele plaatsen vrij. Zumba is een
dance-fitness workout en bestaat uit allerlei
danspasjes op merangue, slasa en andere
Latijns-Amerikaanse muziek.
De Zumba wordt gegeven door een
vakkracht op donderdagavond van 20.00
tot ± 21.30 uur in Wijkcentrum Ons Eigen
Huis. Kosten: € 35,00 voor 10 x

Heb u interesse wilt u dit dan doorgeven
via onderstaand strookje en inleveren in het
wijkcentrum.

Opgave kaart / dartavond
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:

Geeft zich op voor een
kaart / dartavond
voor volwassenen

Sint Maarten
Donderdag 11 november kunnen de
kinderen weer langs de deuren met hun
lampionnen en hun liedjes. Woensdag
10 november kunnen de kinderen in het
wijkcentrum een mooie lampion komen
maken. Omdat voorheen de kinderen in het
wijkcentrum verzamelden en de mensen
in de buurt letterlijk bestormd werden
hebben we ervoor gekozen dat ook dit
jaar de ouders met de kinderen op eigen
gelegenheid zullen moeten gaan. Wel
wacht er natuurlijk in het wijkcentrum een
heerlijke traktatie voor de kinderen die een
liedje komen zingen voor Johanna. Voor de
koukleumende ouders wordt gezorgd.

Herfstbakjes maken
Woensdagavond 20 oktober gaan
we weer herfstbakjes maken in het
wijkcentrum. We starten om 19.30 uur.
Iedereen zorgt zelf voor een bakje of
schaal. Kosten zijn 3,50 euro. Johanna
zorgt voor een lekker kopje koffie/thee of
fris en een koekje.

Kerstbakjes maken
Woensdagavond 15 december gaan we
kerstbakjes maken in het wijkcentrum.
We starten om 19.30 uur. Iedereen zorgt
zelf voor een bakje of een schaal. Kosten
zijn 3,50 euro. Johanna zorgt voor koffie/
thee of fris en wat lekkers.

Halloween
In de vorige wijkkrant hebben we al een een
stukje geschreven over Halloween.Om het
geheugen even op te frissen 29 oktober
om 19.00 uur in het wijkcentrum. Om deze
avond leuk te laten verlopen zoeken we
nog een paar stoere vrijwilligers, ben je
niet zo stoer aangelegd, dan houden wij je
hand wel vast!
We zijn de afgelopen tijd in de geschiedenis
van de kamperpoort gedoken en hebben
wat bij het buurtmuseum rondgeneusd in
de oude “dozen”. Daar zijn we heel wat
tegengekomen over vroeger. Maar er was
één doos die Jacob ons liever niet wilde laten
zien. Na wat aandringen hebben we hem

dan zover gekregen, maar hij vertelde wel
dat het allemaal niet pluis was en hij er ook
niks meer over wilde horen. Daar ontdekte
we dat ook de Kamperpoort een eng verhaal
heeft. Hoe dat verhaal gaat horen jullie op
29 oktober in het wijkcentrum, en dan gaan
we daarna even langs op de plek waar het
allemaal gebeurde. Neem de papa’s en de
mama’s maar mee als je durft! Het wordt een
avondje ouderwets griezelen!
P.S. Omdat 31 oktober op een zondag valt,
hebben we besloten om dit op vrijdag 29
oktober te houden. Om 19.00 uur beginnen
we.

