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Ontwerpen Vogelbuurt
gebeurd in rap tempo

Ontwerpen Vogelbuurt

De Vogelbuurt kan ontwikkeld en
gebouwd worden. Op 5 juli besloot de
gemeenteraad van Zwolle ’s avonds laat
in te stemmen met de overeenkomst
die eerder tussen ambtenaren van de
gemeente Zwolle, woningbouwcorporatie
deltaWonen en projectontwikkelaar
Multi Vastgoed BV waren gemaakt.
Hierdoor werd dan toch eindelijk de weg
vrijgemaakt voor de nieuwe Vogelbuurt.
Sindsdien is het één en al voortvarendheid.
De Raad van Toezicht Kamperpoorters
(RvT) en deltaWonen willen dat de buurt zo
snel mogelijk herrijst. De ambitie om direct
na de zomervakantie volgend jaar de schop
in de grond te zetten is groot. Het doel is om
medio 2013 de Vogelbuurt weer bewoond
te laten zijn. Dit betekent dat uiterlijk begin
december dit jaar het Deﬁnitieve Ontwerp
(DO) klaar moet zijn.
Inmiddels zijn belangrijke vervolgstappen
gezet. Zo is er een architectenselectie
geweest waarbij als winnaar uit de bus
kwam het architectenbureau Rocha Tombal
Architecten Amsterdam. Zij zullen de
Vogelbuurt gaan ontwikkelen. Met de keuze
voor deze architect zijn direct al een aantal
belangrijke keuzes gemaakt. Zo zal de
toekomstige Vogelbuurt bestaan uit twee
hoven waarbinnen parkeerplaatsen worden
aangelegd. De straten voor de woningen
worden daarmee volledig autovrij zodat er
voor de voordeur geleefd kan worden.
Er zullen zeventig grondgebonden sociale
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huurwoningen gebouwd gaan. Alle
woningen krijgen een achtertuin en een
eigen achteringang. De woningen
zullen verschillende huurprijzen kennen
maar wel allemaal binnen de sociale
huurtoeslaggrens. Er komen zes typen
woningen waarbij iedere woning zijn eigen
eigenschap heeft. Zo heeft de één een
platdak, de ander juist weer een puntdak.
Hierdoor ontstaat een mooi gevarieerd
beeld in de straten. Aan de rand van de
Katerdijk komen de grotere woningen te
staan waarbij waarschijnlijk de woonkamer
op de 1e verdieping gaat komen. Hierdoor
ontstaat er vanuit de woonkamers een vrij
uitzicht over de Katerdijk naar het Zwarte
Water. Van de zeventig woningen zullen

Praten over uitkomst vragenlijst buurtklimaat
Op donderdag 23 juni zijn er vanuit het
Centrum van Jeugd en Gezin (CJG) twee
buurtbijeenkomsten geweest waarin
bewoners met elkaar in gesprek
zijn geweest over het pedagogisch
buurtklimaat in de Kamperpoort.
In wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’ en op
camping Agnietenberg kwamen bewoners
bij elkaar om te praten over wonen en
opgroeien in de Kamperpoort. Voorafgaande
aan deze bijeenkomsten zijn vragenlijsten
verspreid die door 29 bewoners werden
ingevuld. De uitkomsten van deze
vragenlijsten werden besproken aan de
hand van verschillende stellingen.
Belangrijke uitkomsten over het leefklimaat
in de Kamperpoort:
- 90% van de ouders heeft plezier in de
opvoeding van kinderen.
- 20% van de ouders kost de opvoeding van
kinderen ook best veel energie.
- 21% gaat niet snel naar iemand in de buurt
met vragen over opvoeding/kinderen.
- 61 % vindt de Kamperpoort een veilige
buurt voor kinderen om op te groeien.
Ook aan de kinderen zelf was gedacht.
Er werd met hen op beide plekken het

In deze krant

‘kinderschatkistenspel’ gespeeld, waardoor
ook zij hun mening konden geven over de
wijk. Kinderen vertelden dat ze tevreden zijn
over de wijk. Ze durven best in hun eentje
over straat en het is normaal om hallo tegen
elkaar te zeggen. Ook kunnen ze lekker
spelen in de speeltuin of voetballen. Een
gezamenlijke sportactiviteit in de wijk zou
wel leuk zijn (of een zembad).

er in 2013 zestig worden opgeleverd,
waaronder het grotere type. Dit allen in de
twee hoven. De resterende tien woningen
zullen later ontworpen en gebouwd gaan
worden omdat ze verbonden zijn met het
toekomstige Katwolderplein. Wat verder
opvalt, is dat het speeltuintje op de hoek van
het Achterom en de Meeuwenlaan ook in de
nieuwe plannen als speelplek voor kinderen
blijft staan.
Bij het ontwerpen kunnen mogelijke
toekomstige bewoners en omwonenden
meedenken en meepraten over de plannen.
DeltaWonen en de RvT zijn hiervoor
inmiddels een klankbordgroep gestart.
Voormalig Vogelbuurtbewoners met de
status ‘terugkeerder’ of ‘spijtoptant’ hebben
van deltaWonen en de RvT Kamperpoorters
een persoonlijke brief gekregen waarbij
ze uitgenodigd zijn om deel te nemen aan
de Klankbordgroep. Een unieke kans om
inspraak te hebben in het ontwikkelen
van de eigen toekomstige huurwoning.
Dit participatieproces zal eindigen met het
opleveren van het DO eind dit jaar.
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Volwassenen hadden andere wensen:
- meer toezicht door de wijkagent op straat
- speeltuin vaker schoonmaken
- meer verlichting in de wijk
- een gezamenlijk (sport) project voor
kinderen en ouders (ook vaders)
Bij de laatste wens werd als voorbeeld
genoemd het Kamperpoort volleybalteam,
waar in het verleden veel jongeren en
ouders actief in waren. Er is direct wat
gedaan met de uitkomsten. Zo zijn
de wijkwerkers en actieve bewoners
momenteel bezig met de aanschaf vaneen
sport- en spelkast voor de hele wijk,
waardoor het gezamenlijk sporten nog
meer uitgebreid kan gaan worden. Ook het
onverharde voetbalveldje op de hoek van de
Meeuwenlaan en Veemarkt krijgt verlichting.
Maar daar zal het niet bij blijven...

Het wijkcentrum een eigen informatiebord.
Uiteraard bedoeld om de bewoners in
de Kamperpoort zo goed mogelijk op de
hoogte te houden van het laatste nieuws,
activiteiten en andere belangrijke zaken wat
betreft de Kamperpoort. Houd daarom het
informatiebord goed in de gaten en kijk er
regelmatig even op.

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
Beheer TRAVERS
wijkcentrum Ons Eigen Huis
Henri Heijnick - beheerder
Hoogstraat 86
tel. 4213120
Team TRAVERS
Johanna Bosman - activiteitenbegeleidster
Christianne Schram - jongerenwerkster
Danny van den Beld - opbouwwerker
René van Rijn - programmaregisseur
Ingrid Schakelaar - kinderwerkster
Miny Westra - buurtwerker
Nurcan Caglar - trajectbegeleidster
Tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Diana Mulder al veertig jaar hét gezicht van Nieuwe Haven
Toen de ‘oude’ Nieuwe Haven
aan de Harm Smeengekade in
1971 als bejaardenhuis open
ging, trad Diana Mulder als
jonge meid aan in de functie
van receptioniste. Nu, veertig
jaar later en een gebouw verder,
werkt ze er nog. Met even veel
plezier. Voor de organisatie een
rots in de branding en voor
mensen in de buurt een bekend
gezicht.

aangeboden, wordt de receptie
in de Nieuwe Haven aan de
Burgemeester Vos de Waelstraat
1 verplaatst naar de andere zijde
van de ontvangsthal. Zo kan ze
bezoekers nog beter geleiden
in het gebouw, want er is veel
aanloop. Naast de voortdurende
stroom telefoontjes die Diana
verwerkt en de administratieve
taken die zij vervult, biedt zij een
luisterend oor voor velen.
Diana kent dan ook alle
bewoners bij naam, weet van hun
omstandigheden of geschiedenis.
Ze kan zich gemakkelijk inleven
in de situatie van anderen en is
vaak een praatpaal voor mensen.
Ook kent zij de vele vrijwilligers
die in Nieuwe Haven meewerken
en maakt een praatje met
buurtbewoners die binnenlopen
voor een bezoek aan het
restaurant of komen deelnemen
aan een gezellige activiteit.

Doomijn
Peuterspeelzaal
Hoogstraat 86, tel. 4223961
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Inge Eikelboom - peuterspeelzaalleidster
Ma, di, do en vrij: 8.45 - 11.45 uur
Wijkmaatschappelijk werk de Kern
Centraal Bureau
Straussplein 5, tel. 4258888
Vincent Lugtenberg - maatschappelijk werker
Nadia Laroes - maatschappelijk werker
Spreekuren: maandag tot en met vrijdag van 09.00
- 10.00 uur, woensdag 13.00 - 14. 00 uur
Wijkagent regio IJsselland
Bureau Noord
Willaertstraat 2, tel. 0900 8844 of via het wijkcentrum
Henri van de Hoeve - wijkagent Kamperpoort
Spreekuur Kamperpoort: woensdag van 12.00 tot 13.00
uur in het wijkcentrum Ons Eigen Huis
Gemeente Zwolle, Stadbeheer/afdeling Wijkbeheer
Wim van Hattum - wijkmanager
Jaap Schepers - wijkbeheerder
Servicelijn Wijkbeheer
Tel. 14038, bij klachten, suggesties, ideeën over groen
Wijkschouw
woensdag (1x per maand) 13.00 - 14.00 uur
Henri van de Hoeve (politie), Jaap Schepers (gemeente Wijkzaken), Ruud van Rooijen (deltaWonen),
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving), Dorien
Wouters (Openbaar Belang) en Danny van den Beld
(Travers Welzijn)
De wijkschouw vindt nog plaats op de volgende data:
30 november en 28 december
Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222
STRIK
tel. 4213120
Omaira Eisinga - voorzitter
José Bos - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Jorinde van Ark - algemeen bestuurslid
Marjan Haverhoek - algemeen bestuurslid
Raad van Toezicht Kamperpoorters:
Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle
Uitgave van:
Raad van Toezicht Kamperpoorters
Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:
Jeroen Kuiper, Hilke Vos
De redactie wordt ondersteund door TRAVERS Welzijn
De krant wordt mede mogelijk gemaakt door :
STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar
Belang
Ontwerp en Lay-out:
Jeroen Kuiper
Kopij Kamperpoorter
inleveren voor 1 december 2011, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Locatiemanager Paul de Jongh:
“Toen we Diana een jubileumfeest
aanboden was haar eerste reactie:
maar wel samen met de bewoners!
Dat tekent haar betrokkenheid.”
Diana: “In de loop van de jaren

Terwijl Diana een feest krijgt

Gespecialiseerd Centrum voor Behandeling
en Dagbesteding in Nieuwe Haven
Woonzorgconcern IJsselheem
start per 1 november met
het nieuwe ‘Centrum voor
Behandeling en Dagbesteding’
in Nieuwe Haven aan de
Burgemeester Vos de Waelstraat
1. De Nieuwe Haven is op
de begane grond hiervoor
verbouwd en ingericht. Ook is
er voor de kapper en winkel een
nieuw onderkomen.

sneller uit het ziekenhuis worden
ontslagen of opname in verpleegof verzorgingshuis uitstellen. De
behandeling kan ook aan huis
gebracht worden. De vertrouwde
en gespecialiseerde behandelaars
verhuizen uit de Weezenlanden
mee naar het nieuwe onderkomen
in de Nieuwe Haven.

is er veel veranderd. Vroeger
waren we een gesloten huis, nu
werken we steeds meer óók voor
de senioren in de wijk. Het is veel
levendiger geworden en mijn
functie veel gevarieerder. Aan
stoppen denk ik nog lang niet, ik
geniet elke dag van mijn werk in
ons mooie gebouw.”

Een nieuw gezicht:
Nadia Laroes
Ik ben Nadia Laroes en sinds half
september één van de nieuwe
wijkwerkers van De Kamperpoort.
Met veel enthousiasme ben ik
begonnen aan deze nieuwe
functie en tot nu toe bevalt het me
erg goed. Leuke collega`s en een
leuke buurt. Een aantal van jullie
zullen me misschien al even
gezien hebben bij de burendag of
hebben me rond zien lopen in het
wijkcentrum. We gaan elkaar vast
nog vaker tegenkomen.
Ik werk bij het maatschappelijk
werk De Kern en sluit ook aan bij
het OK-team. Ik heb de mogelijkheid om gezinnen te helpen daar
waar zij hulp bij nodig hebben.
Dat kan van alles zijn, net wat er
nodig is.
Ik zou het leuk vinden jullie beter
te leren kennen en laat het me weten als ik wat voor jullie kan doen.
Je kunt me vinden in het wijkcentrum of via de mail:
n.laroes@stdekern.nl.
Tot ziens in de wijk!

Dagbesteding
Mensen die vanwege
ouderdomsklachten zoals
vergeetachtigheid, dementie of de
Ziekte van Alzheimer, afhankelijk
zijn van mantelzorgers, kunnen
enkele dagdelen deelnemen
aan dagbesteding. Deze was
er al in Nieuwe Haven en ook
op locatie Weezenlanden.
Beide dagbestedingsafdelingen
zijn nu samengevoegd in één
eigentijds centrum, waar de
vertrouwde begeleiders samen
een team vormen. Nieuw is dat
dagbesteding ook geopend op
zaterdag.

Een deel van het gebouw had
nog geen deﬁnitieve bestemming.
Omdat uit locatie Weezenlanden
van IJsselheem alle afdelingen
tot eind 2013 stapsgewijs
zullen verhuizen, is besloten
de behandelafdeling en de
dagbesteding te verplaatsen naar
Nieuwe Haven.
Behandeling
In Nieuwe Haven is een compleet
nieuw behandelcentrum ingericht
waar senioren terecht kunnen voor
fysiotherapie, ergotherapie en
logopedie. Mensen die vanwege
een fysieke aandoening, zoals
COPD, reuma, hartrevalidatie,
Parkinson of herstel na een
beroerte of operatie minder
zelfredzaam zijn, worden hier
op weg geholpen. Zo kunnen zij

Informatie over het ‘Centrum voor
Behandeling en Dagbesteding’ is
verkrijgbaar aan de receptie van
Nieuwe Haven of via de afdeling
zorgbemiddeling van IJsselheem:
(038) 4242504.

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort







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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Programma
Wijkplatform Kamperpoort
Dinsdagavond 25 oktober
aanstaande staat er voor
de Kamperpoort weer een
wijkplatform op de agenda.
Wijkwethouder Erik Dannenberg
zal hier ook bij aanwezig zijn.
Het platform vindt plaats in het
wijkcentrum Ons Eigen Huis.
Vanaf 19:00 uur zijn alle bewoners
uit de Kamperpoort van harte
welkom om mee te praten over
actuele zaken uit de wijk. Tijdens
deze avond staat onder andere
de leefbaarheid en veiligheid van
de wijk op de agenda. Tevens
is er een presentatie van het
‘buurt voor buurt’ onderzoek.
Dit is een onderzoek uitgevoerd
door de gemeente. De resultaten
geven inzicht hoe bewoners de
wijk beleven. De avond wordt
afgesloten met een ronde door de
wijk. Als bewoner kunt u dan de
wethouder en diverse wijkwerkers
direct op bepaalde dingen wijzen
die u opvallen.

foto: buurtmuseum
Kamperpoort

Hoogstraat ondergaat
metamorfose
Het eerste gedeelte van de
Hoogstraat (tussen Leenbakker
en het wijkcentrum) staat op dit
moment compleet op de kop. De
straat wordt opnieuw ingericht met
betrekking tot de herinrichting van
de openbare ruimte. Hierdoor krijgt
het dezelfde beeld als het tweede
gedeelte van de Hoogstraat welke
vorig jaar al is vernieuwd. Naast
de herinrichting van dit gedeelte
van de Hoogstraat wordt ook
de laatste hand gelegd aan de
nieuwbouw op het Feniks terrein.
Gelijktijdig wordt ook hier de
openbare ruimte ingericht. Tot slot,
en voor vele Kamperpoorters was
dat een onaangename verassing,
werden een aantal leuke
panden (particulier bezit) aan de
Hoogstraat gesloopt. De meningen
over deze sloop zijn in de wijk
verdeeld. Hadden deze panden
niet moeten blijven staan? Bij veel
bewoners was niets bekend over
mogelijke sloop van deze panden.
De sloop op zich verliep wel
opvallend snel.

Geslaagd Wijkfeest

Zaterdag 24 september jongst
leden was het weer Nationale
Burendag. Traditie getrouw staat in
de Kamperpoort dan het wijkfeest
op de agenda. De wijkorganisatie
STRIK organiseert onder anderen
in samenwerking met Travers
Welzijn, de Muzerie en de
Kamperpoorter Kunstploeg deze

dag. Iets wat niet te organiseren is,
maar deze dag wel voortreffelijk
was, was het weer. Voor jong en
oud was er van alles te doen.
Het wijkfeest werd geopend door
Wijkwethouder Erik Dannenberg.
De wethouder mocht als eerste
een fruitcocktail maken, samen
met de jongeren. Vervolgens was
het de beurt aan de jongeren
om alcoholvrije cocktails te
maken (en te nuttigen). Voor de
volwassen was er een groot terras
gerealiseerd en deze werd de
hele dag goed bezet. Johanna’s
Restaurant was deze dag ook van
de partij en verzorgde de catering.
Tevens was er een informatiemarkt
die was ingericht met diverse
stands. Om het wijkfeest compleet
te maken, mocht zanger en
DJ uit de wijk Raymond Smit
niet ontbreken. Raymond had
het wijkfeest in zijn agenda
gereserveerd en maakte er een
onvergetelijke dag van. Uiteraard
werden ook de massal gekomen
kinderen niet vergeten Ze konden
worden geschminkt, er kon worden
geverfd. Kortom een welgevulde
dag voor iedereen. Is het wijkfeest
een echte traditie? Dan zal het
ongetwijfeld ook volgend jaar
worden georganiseerd.

Supermarktrondleiding

Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’

Bijna elke dag lopen we door de
supermarkt en vragen ons af wat
we nu weer klaar moeten maken.
De ene keer wordt het een snelle
hap en de andere keer koken we
uitgebreid. Belangrijk is dat onze
voeding genoeg energie geeft om
optimaal te presteren. Het grote
aanbod van allerlei artikelen in de
supermarkt maakt het soms verwarrend, je moet iedere keer weer
nieuwe keuzes maken om een
gezonde maaltijd neer te zetten.
Het lijkt ons daarom een goed
idee om eens met een kritische
blik door de supermarkt te gaan.
We kijken met elkaar naar verschillende type maaltijden (snelle
hap, uitgebreid koken) en laten
ons adviseren door een voedingdeskundige van Icare.

Maandag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Bewoners en wijkwerkers
delen ervaringen

Buurtsoap terug in de
Kamperpoort

Voor de zomervakantie hebben
de actieve bewoners en
wijkwerkers van de Kamperpoort
met elkaar een sessie gevolgd
over het samen werken in en
aan de wijk. De bijeenkomst
was georganiseerd door het
opbouwwerk van Travers
Welzijn. Tijdens deze sessie
werd stil gestaan bij de huidige
ontwikkelingen van de wijk, gaven
de aanwezigen aan wat hun
rol en werkzaamheden waren,
hebben STRIK en de Raad
van Toezicht Kamperpoorters
resentaties gegeven en werden
ervaringen met elkaar gedeeld.
Zowel bewoners als werkers kijken
positief terug op deze bijeenkomst.
‘Hierdoor kom je dichter bij elkaar,
weet je waarvoor je het allemaal
doet en dat je er niet alleen voor
staat’, aldus één van de bewoners
na aﬂoop van de bijeenkomst. Er
wordt zo positief terug gekeken op
de bijeenkomst, dat de roep om
dit jaarlijks te laten plaatsvinden
duidelijk hoorbaar was.

Op dinsdagavond 1 november
(20.00-21.30 uur) start in het
wijkcentrum Ons EIgen huis, in samenwerking met KunstencentrumMuzerie en Travers Welzijn, de
BUURTSOAP onder begeleiding
van een theaterdocent.

Heb je belangstelling voor deze
rondleiding, geef je dan op in het
Wijkcentrum bij Johanna Bosman
(beheer) of Miny Westra (buurtwerker). Wijkcentrum Ons Eigen
Huis, Hoogstraat 86, 4213120. Op
dinsdag 8 november verzamelen
we om 9.00 in het wijkcentrum,
drinken kofﬁe en gaan om 9.30 op
weg naar supermarkt Jumbo.

We zijn hiervoor nog op zoek naar
bewoners die het leuk vinden om
theater te spelen. Wat het verhaal
precies gaat worden, zal door de
bewoners samen met een theaterdocent nog uitgewerkt worden.
Mocht u niet kunnen op dinsdagavond, maar wel heel graag theater willen spelen, laat dit dan ook
weten. Vanaf januari is het namelijk mogelijk om te verschuiven naar de donderdagavond.
In maart/april zal bij voldoende
deelname de première van de
buurtsoap te zien zijn.
Opgeven kan in het wijkcentrum
Ons Eigen Huis. Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar
m.westra@travers.nl.

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur
08.45 - 11.30 uur

Inloop / kofﬁetafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

11.30 - 13.00 uur
19.30 - 21.30 uur

Inloop / kofﬁetafel
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Johanna’s buurtrestaurant
Country line dance (volwassenen)

Woensdag
08.30 - 10.00 uur
11.30 - 13.00 uur

Inloop / kofﬁetafel
Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag
08.30 - 10.00 uur
08.30 - 11.00 uur
08.45 - 11.30 uur
20.00 - 21.30 uur
Vrijdag
08.45 - 11.30 uur

Inloop / kofﬁetafel
Kofﬁebingo voor volwassenen
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen
Zumba dansen
Peuterspeelzaal
groep 2 t/m 4 jarigen

Kinderen
Dinsdag
15.45 - 16.45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Woensdag
11.30 - 13.00 uur
13.30 - 15.00 uur
13.30 - 16.00 uur
18:00 - 19.30 uur

2e woensdag v.d. maand patatdag
Aansluitend kinderbingo
Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
Meidenclub 7 t/m 10 jaar

Donderdag
15:45 - 16:45 uur

Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Voor meer info: Kinderwerk Kamperpoort
Ingrid Schakelaar; i.schakelaar@travers.nl
Wijkcentrum 038 - 4213120
Zoek mij op hyves, dan hou ik je op de hoogte:
Kinderwerk Kamerpoort

Jongeren
Maandag
19.00- 20.30

Dinsdag
15.30-17.00
Woensdag
14.30-16.00
19.00-20.30

Donderdag
15.00-17.00
Vrijdag
20.00-22.00

Jongensclub 11+
Kosten: 1 euro
(o.l.v. Jelmer & Cristianne)
Inloopmiddag / sportprogramma 11+
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)
Inloopmiddag 11+
(o.l.v. Ingrid & stagiaires)
Meidenclub 11+
Kosten : 1 euro
(o.l.v. Cristianne & Stagiaires)
SCOELLEGE “huiswerkbegeleiding”
(o.l.v. STRIK & Stagiaires)
SOOS 12-17 jaar
Tweede + vierde week van de maand
(o.l.v. Cristianne & Stagiaires)

Voor meer info:
Cristianne Schram 06-3055214
Wijkcentrum 038-4213120
Zoek mij op Hyves dan hou ik je op de hoogte:
Jongerenwerk Kamperpoort http://cristiannes.hyves.nl/
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Ook dit jaar viert de Kamperpoort Halloween!
Binnenkort is het weer
Halloween. Dit wordt uiteraard
ook weer gevierd in de
Kamperpoort na het succes
van vorig jaar. Halloween wordt
dit jaar gehouden op zaterdagavond 29 oktober vanaf 19.00 in
het wijkcentrum. Met een nieuw
verhaal en een mooie route.
Het hele event is gratis en
beslist niet voor bangerikken.
Vanaf 22.00 uur kun je
bovendien lekker enge ﬁlms
kijken. Dit is voor kinderen
van twaalf jaar en ouder.

sCOeLLEGE: Met zijn allen huiswerk maken

Sint Maarten komt er weer aan

Na een welverdiende vakantie,
moet er natuurlijk weer hard
geleerd worden.
Je gaat een groep of klas hoger
en een aantal kinderen uit de
wijk zijn zelfs naar het voortgezet onderwijs gegaan. Een hele
stap en ook wel even wennen.

Bij deze bent u gewaarschuwd. Op vrijdag 11 november is het weer Sint Maarten. We verzamelen
om 18.00 uur bij het wijkcentrum, zodat we tegen
18.15 kunnen starten.

Vorig jaar behoorden ze immers
tot de groten en nu horen ze bij de
kleintjes. Er komt heel wat op hen
af. Om alles een beetje makkelijker voor je te maken, hebben we
sCOeLLEGE in het leven geroe-

pen. Een huiswerk/studiebegeleidingklas waarbij de kinderen met
al hun vakken en huiswerk terecht
kunnen.
sCOeLLEGE is iedere donderdagmiddag van 15.00 uur tot 17.00
uur. We zitten klaar met een kopje
thee, een koekje en wat lekkers.
Want van hard werken en leren
krijg je natuurlijk wel trek. Wil je
ook meedoen met sCOeLLEGE,
dan zien we je graag op donderdagmiddag. Behalve in de vakanties, want dan ben je lekker vrij.

Wel is gebleken dat de kinderen
die naar sCOeLLEGE komen,
direct om 15.00 uur komen of
direct uit school op de stoep staan.
Zodra zij klaar zijn mogen ze even
in de jongerenruimte iets voor
zichzelf doen op de computer, of
met muziek. Zolang ze de rest
maar niet storen. Voor andere kinderen is er geen activiteit gepland
en is de jongerenruimte en grote
zaal dus niet toegankelijk. Dat
klinkt een beetje streng. Maar ja,
als je wilt leren moet je natuurlijk
niet afgeleid worden.

Een ﬂyer met meer informatie volgt nog.

Dewey apetrots op haar behaalde zwemdiploma
Kennen jullie dat schattige meisje
uit de Kleine Baan?
Met haar mooie krullen en haar
mooiste badpak begon zij 1
november 2010 dapper aan haar
allereerste zwemles. Twee keer
in de week zag je Dewey vanuit
school direct door weer en wind
naar zwemles gaan. Dat was
soms best wel zwaar. Van bandje
blauw ging ze al heel gauw naar
geel en groen, totdat ze dan
eindelijk haar laatste bandje had.
Het felbegeerde rode bandje.
Dat was het laatste loodje dat ze
nog moest aﬂeggen voordat ze
examen moest doen.
Acht maanden na haar startdatum
was het dan zover. Papa en
mama zaten 18 juli natuurlijk op
de tribune te kijken en waren best
zenuwachtig. De eerste proef

moest Dewey aﬂeggen met haar
kleren aan. Het water inspringen,
meteen watertrappelen, daarna
schoolslag, onder een lijn door
duiken, een halve draai om
haar lengte as maken en met
de rugslag verder gaan. Ze
moest ook nog eens met haar
zware natte kleren zelf de kant
op klimmen. Nou, dat was best
zwaar. Toen ze eindelijk op de
kant stond mocht mama haar
helpen om haar uit haar natte
klofﬁe te halen, maar tijd voor een
praatje had Dewey niet. Ze moest
meteen door in haar badpak om
verder te gaan met de volgende
serie opdrachten. Duiken door
het gat, dat is best moeilijk hoor.
En dan zit iedereen nog te kijken
ook. Gelukkig was dat gat ook
helemaal geen probleem voor

deze kleine kanjer. Nog even de
schoolslag laten zien, de rugslag,
drijven op de buik en drijven op de
rug. De borstcrawl en de rugcrawl
waren wel heel moeilijk, maar toch
prima gelukt. Een hele minuut
watertrappelen was best wel lang,
maar de laatste tien tellen telden
alle papa’s en mama’s mee. En
Dewey, die was mooi geslaagd.

Geef je op voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest
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 30 november. Kinderen van 2 t/m 5 jaar mogen één 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 11 November. Dit zodat de pieten persoonlijk een
cadeau kunnen uitzoeken. Kinderen die na 11 november worden opgegeven kunnen helaas niet deelnemen.
Dus wees er op tijd bij. Eén opgave per strookje, wil je meerdere kinderen opgeven, dan kun je in het
wijkcentrum extra opgave formulieren krijgen.
Datum
Tijd
Leeftijd
Kosten

:
:
:
:

Waar

:

woensdag 30 november
13:30 tot 15:30
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

Naam…………………………………………………….j/m……leeftijd………………………..................................
Adres………………………………………………………………………tel: …………………………………….........
Wensen……………………………………………………………………………………………………………..……..
............................................................................................................................................................................
Bijzonderheden…………………………………………………………………………………………………….……..
………………………………………………………………………………………………………….….......................

Evenementenprogramma
2011
19 t/m 26 oktober
LEGO WORLD
Het grootste Lego spektakel ter wereld
29 oktober

Motörhead

9 en 10 november
Studiebeurs
De grootste studiebeurs van Noord-Oost Nederland
12 en 13 november
Love & Marriage
Je trouwdag begint op de Love & Marriage beurs!
16 en 17 november
Empack Zwolle
Regionaal verpakkings-evenement voor
professionals
16 en 17 november
Foodtech Zwolle
De regionale vakbeurs voor Food Packaging en
Processing
18 en 19 november
Bouwplan
Bouwplan zet de trends, innovaties en nieuwe
projecten op het gebied van (ver)bouwen én wonen
in de spotlights!
19 en 20 november

Landbouwminiaturenbeurs

24 t/m 27 november Het Boekenfestijn
Gratis consumentenbeurs met meer dan een miljoen
nieuwe boeken, multimedia en hobby artikelen
2 december

Golden Earring

10 december

Bløf

17& 18 november

Mega Mindy

17 december

Fusion of Dance

22 december

Kees Kraaijenoord
Kersttour (met Pearl
Jozefzoon)

