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Vreugde en ergernis
liggen dicht bij elkaar
Het jaar 2011 loopt ten einde. Tijd om
de jaarbalans op te maken. Wat bracht
2011 de Kamperpoort? De Raad van
Toezicht Kamperpoorters (RvT) blikt op
hoofdlijnen terug op weer een bewogen
jaar in de wijkaanpak. Dat vreugde en
ergernis daarbij dicht bij elkaar kunnen
liggen bewijst de herstructurering. Ook in
2011 werd de buurt geconfronteerd met
tegenslagen en konden er successen
gevierd worden. Naast een terugblik kijkt
de RvT vooruit; wat verwachten we in de
Kamperpoort van 2012.
Terugblik op 2011
Op 15 januari bracht de commissaris van
de koningin, Ank Bijleveld, een bezoek aan
de Kamperpoort. Ze liet zich informeren
over de voortgang van de wijkaanpak.
Leuk die aandacht, maar belangrijker was
de boodschap: de provincie geloofd in de
wijkaanpak zoals die in de Kamperpoort
wordt uitgevoerd en nam een belangrijk
ﬁnancieringspotje mee. De sociale kant van
de wijkaanpak kreeg een extra ﬁnanciële
impuls met € 215.000 voor de jaren 2011 en
2012. Samen met de eerdere toekenningen
vanuit de gemeente Zwolle was hiermee
de sociale pijler voor 2011 en 2012 veiliggesteld en kon de sociale pijler door.
Op 10 maart kwam de wethouder naar
de RvT om eens bij te praten. Wat we
al vermoede lijkt te gebeuren; fase 2
van de herstructurering zal op de lange
baan geschoven worden. Daarmee blijft
de grote klapper uit; woningbouw met
(wijk)voorzieningen à la een brede school,
gymzaal en andere voorzieningen is

(voorlopig) van de baan. Reden: door
de economische crisis kan de gemeente
Zwolle de geplande verplaatsing van
de IJsselhallen naar een andere locatie
in Zwolle niet meer betalen. Voor de
Kamperpoort betekent dit dat de IJsselhallen
nog zeker tot 2018 de buren zijn en dat
de planontwikkeling voor dat terrein de
komende jaren in de wachtstand wordt
gezet. Dat daarmee de geliefde basisschool
en andere belangrijke wijkvoorzieningen
voor de Kamperpoort nog ver weg zijn is
snel te concluderen. Daarmee is onze wijk
nog lang niet de volwaardige woonwijk zoals
we die wensen.
De herinrichting van de openbare ruimte in
het ‘middendorp’ is zo goed als klaar. Na
maanden van ‘zandhappen’ en omleidingen
kunnen we nu genieten van mooie straten.
De wijk is er enorm van opgeknapt en de
Hoogstraat heeft haar oude karakter mogen
behouden. (Ooit was er het onzinnige idee
om van de Hoogstraat een asfaltstraat
te maken met dezelfde uitstraling als
bijvoorbeeld de Meeuwenlaan). Waar we
bij het ontwerpen al vraagtekens bij zetten
is helaas nu waarheid geworden; met het
opheffen van de knip in de Lijnbaan is deze
voor sommigen een racebaan geworden.
Dit tast de verkeersveiligheid aan en nu al
moeten er aanpassingen gedaan worden
om de straat veiliger te maken.
In juli kwam dan het bericht waar we lang
op hebben moeten wachten Nadat de
ontwikkelende partijen tot een overeenstemming waren gekomen en de Zwolse
gemeenteraad haar instemming had

gegeven mocht er gestart worden met de
planontwikkeling van de Vogelbuurt. En zie
daar: naar een paar maanden ligt er al een
mooi ontwerp (zie ook onze speciale editie
van de wijkkrant van november). Haast is
dan ook geboden; we willen zo snel mogelijk
de Vogelbuurt terug in onze buurt. Volgend
jaar, direct na de bouwvak, gaat de eerste
schop de grond in en een jaar later gaan we
de bewoners verwelkomen.
Verwelkomen doen we ook de nieuwe
bewoners van de Feniks. Na vertraging op
vertraging zijn we verheugd dat eind dit jaar
de eerste bewoners van de Feniks er zijn
komen wonen. En dat in een buurt met echt
allure. De Feniks is echt een verrijking voor
de Kamperpoort en stemt ons tot vreugde.
Vooruitblik op 2012
De verwachtingen voor het nieuwe
jaar zijn hooggespannen. Wat we als
RvT in de Kamperpoort willen zien zijn
bouwactiviteiten op die plekken die nu braak
liggen. Allereerst natuurlijk de Vogelbuurt.
Maar ook op de Fenikslocatie staat alleen
fundering zonder een woning erbovenop.
Dit mag geen doorn in het oog worden. Ook
hier geldt: hoe eerder er gebouwd wordt hoe
beter.
We hopen ook dat ons pleidooi om de
verloedering aan de randen van de buurt
snel tegen te gaan echt gehoor gaat krijgen.
De kop van de Hoogstraat, het Zijltje en de
Veemarkt zijn grote ergernissen en moeten
wat ons betreft snel aangepakt worden.

De architect gaf de bewoners inzicht in de
plannen aan de hand van een maquette
en plattegronden van de verschillende
woningtypen die straks gebouwd gaan
worden. De verscheidenheid van het
aanbod lijkt goed aan te sluiten bij de
uiteenlopende wensen van de toekomstige
bewoners. Ook konden de bezoekers
aangeven welke kleuren ze graag terugzien
in de bakstenen van de nieuwe woningen.
De gemeente buigt zich op dit moment ook
over de plannen. Eind februari 2012
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Inloopavond nieuwe Vogelbuurt
Op 1 december heeft de Raad van
Toezicht Kamperpoorters samen
met deltaWonen een inloopavond
georganiseerd over de nieuwe
Vogelbuurt. De oudbewoners van de
voormalige Vogelbuurt waren allemaal
persoonlijk uitgenodigd om te kijken en
mee te praten over de plannen die er nu
liggen.

In deze krant

Vogelbuurt. Oudbewoners kunnen zich nog
bij deltaWonen melden als spijtoptant tot 1
maart 2012.

5 Uitnodiging Kerstborrel
Gezellig het jaar uit op Oudejaarsdag
Gegriezel tijdens Halloween
Programma Meidenclub en
Allesclub
Programma Kerstvakantie

SInterklaasfeest in de Kam-

6 perpoort
wordt er wederom een bijeenkomst gepland
over de nieuwbouw Vogelbuurt. Op deze
bijeenkomst worden de uiteindelijke plannen
gepresenteerd. Uiteraard zullen de oud/
bewoners een uitnodiging ontvangen
hiervoor.

Dierendag en Sint Maarten

Op donderdagavond 1 december hadden
de oudbewoners ook de mogelijkheid
zich te laten registreren als spijtoptant.
Dit betekent dat ze straks bij oplevering
met voorrang terug kunnen keren naar de

Kijk dan regelmatig
op onze website:
www.kamperpoort.nl

Wilt u op de hoogte
blijven van het
actuele nieuws?
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Belangrijke adressen
Beheer Travers Welzijn
Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Henri Heijnick - beheerder
Hoogstraat 86
tel. 4213120
Team Travers Welzijn
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)
Doomijn
Peuterspeelzaal Hoogstraat
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:
18 januari, 29 februari en 28 maart 2012.
Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222
STRIK
tel. 4213120
Omaira Eisinga - voorzitter
José Bos - penningmeester
Daisy van de Wetering - secretaris
Jorinde van Ark - algemeen bestuurslid
Marjan Haverhoek - algemeen bestuurslid
Raad van Toezicht Kamperpoorters:
Secretariaat: Nachtegaalplein 9, 8011 BG Zwolle
Uitgave van:
Raad van Toezicht Kamperpoorters
Redactie Wijkkrant Kamperpoorter:
Jeroen Kuiper, Hilke Vos
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 maart 2012, richten aan:
redactie@kamperpoort.nl

Even voorstellen: Nurcan Caglar
Mijn naam is Nurcan Caglar, ik
werk sinds 1 oktober jongstleden
als trajectbegeleider in de Kamperpoort. Trajectbegeleiding Kamperpoort is een belangrijk onderdeel
van de Buurtacademie. Dit project
is onderdeel van de Kamperpoorter wijkaanpak. Hierin willen we niet
alleen mooie woningen en voorzieningen bouwen, maar er ook voor
zorgen dat bewoners goed ondersteund worden in het verkrijgen
van een betere maatschappelijke
positie. Ik ben in dienst bij Travers
Welzijn en werk nauw samen met
de Gemeente Zwolle, scholingsinstellingen en andere maatschappelijke organisaties.

individuele trajecten uit gaan zetten. De uitdaging is om samen met
bewoners kansen te creëren voor
persoonlijke ontwikkeling.

Als trajectbegeleider ga ik op zoek
naar mogelijkheden om bewoners
voort te helpen op het gebied van
scholing, werkervaring en arbeid.
Het komende jaar ga ik hierover
met bewoners in gesprek en zal ik

Een traject kan voor elk persoon
anders zijn. Zo kan er een traject
worden uitgezet richting deelname
aan activiteiten, aan vrijwilliger

swerk of het volgen van een cursus/opleiding.
Mocht je meer informatie willen
hebben over trajectbegeleiding
Kamperpoort, kom dan eens
langs het wijkcentrum Ons Eigen Huis of stuur een mail naar
n.caglar@travers.nl. Ik sta u graag
te woord.

Gezocht: Redactieleden voor
wijkkrant de Kamperpoorter
De wijkkrant de Kamperpoorter
is dé krant voor de bewoners
van de Kamperpoort. Met interessante verhalen en nieuws
informeert de krant je vier keer
per jaar. Maar de redactie is op
dit moment te smal. Daarom zijn
we op zoek naar nieuwe redactieleden voor de Kamperpoorter.

krijgt van Travers Welzijn. Als
redactielid ga je bijvoorbeeld zelf
op pad om een artikel te schrijven
of foto’s te maken van gebeurtenissen of evenementen in de
wijk. Of je redigeert de artikelen
die er binnenkomen op taal- en
spelfouten. Heb je bijvoorbeeld
ambities om later bij een krant te
werken of vind je het gewoon leuk
om met nieuws uit je buurt bezig
te zijn? Heb je meer met internet?
De Kamperpoorter is ook op zoek
naar mensen die willen meehelpen

Als redactielid van de wijkkrant de
Kamperpoorter kom je in een klein,
maar gezellig en enthousiast team
terecht, dat ook ondersteuning

met het beheren en ontwikkelen
van de buurtwebsite www.kamperpoort.nl. Een goede beheersing
van het Nederlands is niet per se
noodzakelijk, maar wel handig.
Heb je interesse in een vrijwilligersfunctie bij een wijkkrant in een
springlevende wijk? Stuur dan
een mail met je motivatie naar de
redactie, redactie@kamperpoort.
nl. En wie weet staat er in de
volgende wijkkrant wel een artikel
van jou.

Vreugde en ergernis liggen dicht bij elkaar
dusdanig ondersteund worden
dat er mogelijkheden voor de
bewoners komen om zich verder
te ontwikkelen, om kansen te
krijgen en om stappen voorwaarts
te maken.

vervolg van pagina 1
Veiligheid staat ook hoog in
het vaandel; de Lijnbaan moet
dusdanig aangepast worden dat
hardrijden niet meer mogelijk is en
dat het eerste gedeelte dusdanig
wordt heringericht dat het ook
functioneel is voor de bewoners
van de Keersluis, Baanbreker,
Nieuwe Haven en omstreken. Ook
het middenterrein van de Feniks
moet bestraat worden of anders zo
spoedig mogelijk een ‘noodstraat’
krijgen.

De geluiden zo horende zal 2012
ook een jaar worden waarin de
gemeentelijke overheidsﬁnanciën
verder onder druk komen te staan.
Met het uitstellen van de plannen
rondom de IJsselhallen raakt dit
de buurt al in haar hart. Omdat
een aantal ﬁnancieringsbronnen
eind 2012 aﬂopen zullen we na
verwachting nog ﬂink ons best
moeten doen om de voortgang
erin te houden, ook na 2012.

De sociale pijler zal volledig tot
uiting moeten komen. De inwoners
van de Kamperpoort moeten

Kortom, als Kamperpoorters
maken we ons op voor een nieuw
bouwjaar. Hopelijk een jaar waarin
waargemaakt gaat worden van
datgene wat er ontworpen is en
we goede afspraken en plannen
kunnen maken over en voor
de jaren die nog volgen. Maar
eerst krijgen we natuurlijk nog de
Kerstdagen en de jaarwisseling.
De RvT Kamperpoorters wenst
alle bewoners van de Kamperpoort
ﬁjne kerstdagen, een goed
uiteinde en een goed en gezond
2012. En voor iedereen die in 2011
een steentje heeft bijgedragen:
namens de RvT dank u wel en
we hopen ook in 2012 weer een
beroep op u te mogen doen.

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

Winter 2011 pagina 3

Een nieuwe start in de nieuwe Feniks
De nieuwbouw in de woonwijk De
Nieuwe Feniks schiet werkelijk uit
de grond. Langzaam maar zeker
druppelen de nieuwe bewoners
hun nieuwe huizen binnen. Zo
ook de 25-jarige studente Eva, die
onlangs haar intrek in één van de
huurwoningen heeft genomen. Wat
vindt zij van haar fraaie paleisje én
van de buurt?
“Ik vind het huis geweldig”, jubelt

Eva. “Het is een grote, lichte woning
en van alle gemakken voorzien. Ook
ﬁjn dat er een tuin bij zit.” De nieuwe
wijk bestaat uit eengezinswoningen
en appartementen, die allemaal over
stadstuinen met een vrijstaande
berging beschikken. In het midden
van de Nieuwe Feniks zal een
besloten hof gecreëerd worden. Als
alles klaar is zullen de bestaande
historische woningen zij aan zij staan
met nieuwbouw. “Ik denk dat het erg

mooi wordt; zo’n nieuwe buurt tussen
de karakteristieke wijken van de
Kamperpoort.”
Eva is één van de eerste bewoners,
maar het zal niet lang meer duren
voordat elke woning van meubilair
is voorzien. “Ik zie elke dag mensen
klussen, inrichten en decoreren, dus
binnenkort zal het wel wat drukker
zijn in de nieuwe buurt. Maar dat vind
ik wel gezellig: het is nu nog ietwat

stilletjes.”Waarom is Eva eigenlijk
verhuisd naar de Kamperpoort? “Ik was
op zoek naar een nieuwe woonruimte
en via de woningbouw kreeg ik mijn
huidige woning in het vizier. Nadat
ik het bekeken had was ik meteen
enthousiast en dat ben ik gelukkig nog
steeds. De buurt bevalt mij uitstekend;
de mensen zijn aardig en de ligging
zo pal naast het centrum is natuurlijk
fantastisch”, aldus een zeer tevreden
Eva.

Onderzoek naar ontwikkeling buurt
Hallo, wij zijn (v.l.n.r.) Eline, Gerrie,
Rineke en Hillechien, studenten
van de Gereformeerde Hogeschool
in Zwolle. We willen ons graag
voorstellen. Waarom? Omdat u als
bewoner ons de komende maanden
vast en zeker tegen gaat komen in
de Kamperpoort.

dit onderzoek de komende vijf jaren
elk jaar herhaald wordt, zodat er na
deze periode een duidelijk beeld
is van de ontwikkeling van de wijk.
Het onderzoek zal aanbevelingen
geven voor een goede afstemming
tussen bewoners, professionals en
wijkorganisaties in de Kamperpoort.

Als afstudeerproject doen wij
onderzoek in de Kamperpoort.
Wij gaan ons verdiepen in hoe u
als bewoner uw buurt beleeft. Uw
ervaringen staan centraal en hebben
we nodig om hier inzicht in te krijgen.
Aangezien er de laatste jaren veel
gebeurt in de Kamperpoort, willen de
Gemeente Zwolle en Travers Welzijn
weten hoe u het woonklimaat in de wijk
ervaart. Het is de bedoeling dat

Wij zullen ons de komende maanden
richten op het eerste deel van dit
vijfjaren onderzoek. Deze zal naar
verwachting in juni worden afgerond.
Voor ons onderzoeksdeel hopen we
door middel van schriftelijke enquêtes
en persoonlijke interviews in contact te
komen met u. Met de uitkomsten van
dit onderzoeksdeel zal de basis worden
gelegd voor het verdere onderzoek en
willen we inzicht verschaffen in wat er
nu in de wijk speelt en of de gestelde
doelen en programma’s die ingezet
worden aansluiten bij de bewoners uit
de Kamperpoort.
We zijn enthousiast dit te gaan
onderzoeken en willen u verzoeken
mee te werken aan dit onderzoek. Als
u hier nu al op wilt reageren, informatie
wilt opvragen of suggesties wilt geven,
kan dit via het volgende e-mailadres:
aokamperpoort@gmail.com.

Eieren gooien zorgt voor
onrust in de wijk
De afgelopen periode zijn er bij
de politie diverse meldingen
binnengekomen over het gooien van
eieren in de Kamperpoort. Er worden
eieren gegooid tegen diverse
ramen en gevels van woningen in de
wijk. Uiteraard brengt dit overlast en
ergernissen met zich mee.
Henri van der Hoeve, wijkagent
van de Kamperpoort, wil hier dan
ook aandacht voor vragen. “Dit
is onacceptabel gedrag en moet
worden aangepakt. Hierbij doe ik dan
ook een dringende oproep aan alle
wijkbewoners”, vertelt de wijkagent.
Weet u wie verantwoordelijk is voor
het gooien van de eieren? Meld dit
dan bij de politie. Hiervoor kunt u
het algemene politienummer bellen
(0900-8844). Ook kunt u de wijkagent
opzoeken tijdens zijn wekelijkse
spreekuur in het wijkcentrum (iedere
woensdag tussen 12:00 en 13:00 uur).
Uiteraard is het ook mogelijk om een
e-mail te sturen. Deze kunt u sturen
naar henri.van.de.hoeve@ijsselland.
politie.nl.

Voor de wijkagent is het (nog) niet
duidelijk wie hiervoor verantwoordelijk
zijn, daarom vraagt de wijkagent aan u
als wijkbewoners ogen en oren open te
houden en melding te doen wanneer u
iets heeft gezien en of gehoord. “Aan
de ouders van kinderen uit de wijk zou
ik willen vragen om dit onderwerp met
uw kind bespreekbaar te maken en
wanneer nodig, uw kinderen hierop aan
te spreken”, aldus de wijkagent.

Volg de wijkagent nu
ook op twitter
De wijkagent van de Kamperpoort is
sinds kort actief op Twitter. Wijkagent
Henri van de Hoeve laat via het medium van zich horen over de laatste
zaken die zich afspelen in de wijk.
Henri is op het platform te volgen onder
het account account WA_ZWOLLE11.
Twitter is een social media platform
waarop mensen in 140 tekens berichten versturen. Ook wijkagenten uit de
andere Zwolse wijken zijn te volgen via
Twitter.

Derde plaats Kamperpoort
op Gravalttoernooi Zwolle
De afgelopen weken is er door Travers Gravalt georganiseerd. Dit is een
toernooi waarbij wijken uit Zwolle om
beurten op eigen terrein tegen elkaar voetballen. Ook onze wijk deed
met een team mee. Doordat enkele
voetballers uit de wijk besloten met
een andere wijk mee te voetballen,
bleef er een elftal over dat het vooral
op karakter moest waarmaken. Ook
met de indeling van de poules had
het team wat tegenslag, ze werden in
een hogere leeftijdsklasse ingedeeld

dan dat enkele spelers oud waren. Bij
aanvang van van de wedstrijden keken
ze vaak ook op tegen torenhoge tegenstanders. Maar onze voetballers lieten
zich hierdoor niet van de wijs brengen.
De grotere tegenstanders vaak verrast door onze fanatieke terriers uit de
Kamperpoort. Menig duel werd vol vuur
aangegaan, en gewonnen door ons
team. Uiteidelijk wist ons team er een
3e plaats uit te slepen, een plaats die
gezien de omstandigheden gezien mag
worden als een superprestatie.
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Bewoners thuis in Zorghuis Theodora Vos de Wael
Eind november verhuisden 33
bewoners uit locatie Weezenlanden
van IJsselheem naar zorghuis
Theodora Vos de Wael aan de
Lijnbaan 10. Intussen voelen zij zich
daar al goed thuis. In vijf woningen
op de tweede, derde en vierde
verdieping vormen de senioren
met elkaar een huishouden,
ondersteund door woonbegeleiders
die ook deel uitmaken van het
huishouden.
Zorghuizen van IJsselheem zijn
kleinschalige woonvormen voor
mensen met dementie. Iedere
bewoner heeft een prachtige eigen
kamer, vaak met mooi uitzicht over
de stad. Binnen de woning is er een
gezamenlijke woonkamer met keuken,
waar gekookt wordt.
Kleinschalig wonen sluit zo veel
mogelijk aan bij de leefstijl en

gewoonten van bewoners. Er wordt
een thuissituatie gecreëerd waarin met
hulp van verschillende deskundige
de best mogelijk zorg gegeven wordt.
Vertrouwdheid, veiligheid en structuur
zijn hierbij belangrijk.
Familie kan altijd op bezoek komen,
net als thuis. Ook vrijwilligers helpen
mee om te zorgen voor een gezellige
sfeer.
In het Feniksgebouw bevindt zich,
naast het zorghuis Theodora Vos
de Wael ook Gezondheidscentrum
de Fenix. Op 27 januari 2012 is de
ofﬁciële opening van het hele gebouw
voor genodigden. Op zaterdag
28 januari is er van 11.00-13.00
uur openhuis voor iedereen die
belangstelling heeft. Ook is er die dag
gelegenheid huur- en koopwoningen
in het plan te bezichtigen.
Foto boven:
De sfeervolle binnentuin in Zorghuis
Theodora Vos de Wael geeft een gevoel
van ruimte.
Foto links:
Slaapkamers en woonkamers met
uitzicht en gezamenlijke balkons, waar de
bewoners samen buiten kunnen zitten.

Kamperpoorters genieten bij
FC Zwolle in de skybox
Dinsdagavond 25 oktober was het
dan zover. De Kern had een aantal
kaartjes gekregen van Zilveren
Kruis Achmea voor de spannende
bekerwedstrijd van FC-Zwolle tegen
RKC- Waalwijk. Al vroeg stonden de
meesten te wachten voor de ingang
van het stadion. Iedereen had er zin
in.
Snel naar boven, de Skybox in. De
meegekomen vaders dronken samen
wat, de kinderen ontdekten waar ze
konden gaan zitten. Het was nog
vroeg. De wedstrijd zou pas om
20.45uur beginnen, maar gelukkig
konden we eerst wat gaan eten. De
meesten hadden toch wel honger.
Er werd een buffet opgediend van
warme en koude hapjes. Helaas voor
sommigen zat hier geen patat bij, maar
anderen proefden weer dingen die ze
nog nooit eerder hadden gegeten. Wat
toch ook wel weer lekker bleek te zijn.
Er was in ieder geval meer dan genoeg
voor iedereen.
De wedstrijd stond op het punt te
beginnen. De spelers kwamen het
veld op voor de warming-up. De
stadionspeaker riep om wie er gingen
spelen en de mascotte liep over het
veld om iedereen op te jutten. Ook wij
werden steeds enthousiaster.

Het ﬂuitje klonk; de wedstrijd begon nu
echt. Met z’n allen moedigden we FC
Zwolle hartstochtelijk aan, hielden we
ons hart vast als RKC in de buurt van
‘onze’ goal kwam en hoopten we op
dat ene doelpunt (of meer natuurlijk)
die er voor zouden zorgen dat ‘wij’
door zouden gaan naar de volgende
ronde. FC Zwolle kreeg al snel een
penalty, Joey van den Berg ging achter
de bal staan. Dit was de kans op een
doelpunt. Vol spanning keken we, maar
helaas. Geen doelpunt.
In de rust dronken we weer wat. Ja,
je krijgt dorst van dat schreeuwen
en zingen. Ook waren er bitterballen
en kwamen twee reservespelers
van FC Zwolle binnenvallen. Beiden
waren geblesseerd en speelden
dus niet mee. Ze kwamen strak in
het pak een tasje brengen voor elk
kind met daarin informatie en een
handtekeningenkaart, waarop de
handtekeningen van de spelers
konden worden gezet. Toen de
handtekeningenkaart gevonden was,
werden er al snel handtekeningen
uitgedeeld. Ook was er een fotograaf
mee en zijn alle kinderen met de
spelers op de foto gegaan. De
wedstrijd stond op het punt weer
te beginnen toen Martin met een
heel goed idee kwam. “Zouden

we geen shirt kunnen krijgen met
handtekeningen?” Voor iedereen een
shirt is een beetje veel, maar FC Zwolle
beloofde dat er een shirt mét alle
handtekeningen zou komen voor in het
wijkcentrum en dat die langsgebracht
zou worden door oud-speler Albert
van der Haar. Dat is nog eens goed
geregeld.
Het tweede deel van de spannende
wedstrijd tussen FC Zwolle en RKC
begon. Het werd later en later,
zonder doelpunten. Zou het dan
toch verlengen worden? Helaas. In
de slotfase van de wedstrijd maakte
RKC Waalwijk toch de 0-1. Het is
afgelopen. Over en uit. Zwolle probeert
nog wel wat, maar het mag niet meer
baten. Het eindsignaal klinkt en het is
deﬁnitief: FC Zwolle ligt uit de KNVBbeker. Teleurgesteld lopen we naar
binnen. Op naar huis, terug naar de
Kamperpoort. Gelukkig hebben we wel
een geslaagde avond gehad, met een
heel klein katertje.
Let op: binnenkort zal het shirt van
FC Zwolle overhandigd worden door
Myrte (FC Zwolle United) en oudspeler van FC Zwolle Albert van der
Haar. Wanneer is nog niet precies
duidelijk, maar zorg dat je erbij bent!
We houden u op de hoogte!

De redactie van
de Kamperpoorter wenst u ﬁjne
feestdagen en
een voorspoedig
2012!
Buurtsoap/toneel
zoekt versterking
voor 2012
In november van dit jaar zijn we
gestart met de Buurtsoap/toneel.
Tijdens het buurtfeest hadden zich
een tiental mensen opgegeven.
Sommige waren oud-spelers van de
vorige buurtsoaps, maar er hebben
zich ook nieuwe mensen aangemeld.
Vanuit de sociaal artistieke
projecten is door Ilse Veerbeek
van de Muzerie een theaterdocent
gezocht en gevonden. De groep
wordt begeleid door Robert Baarda.
De klik was er al snel en er is al een
paar weken ﬂink geoefend en veel
gelachen.
Vanwege de drukke decembermaand
stopt de toneelgroep tijdelijk. In
2012 gaat de groep weer van start.
Er kunnen nog nieuwe mensen bij
van zestien jaar of ouder. Lijkt het
toneelspelen, de gezelligheid en het
plezier met elkaar u wel iets? Geeft u
zich dan op. Liever eerst een avondje
kijken, mee doen, dat kan natuurlijk
ook.
We oefenen elke dinsdagavond van
20.00 tot 21.30 uur in Wijkcentrum Ons
Eigen Huis. De kofﬁe staat klaar.
Opgeven kan via de mail:
m.westra@travers.nl, bellen met 0384213120 of gewoon even doorgeven in
het wijkcentrum aan Johanna of Miny.
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Uitnodiging
Kerstborrel
Voor de feestdagen willen
we nog graag even met u
proosten op het afgelopen
jaar. Daarom nodigen wij u uit
voor een gezellige kerstborrel
in wijkcentrum ‘Ons Eigen
Huis’. Alle bewoners uit de
Kamperpoort zijn hierbij van
harte welkom.
Met elkaar blikken we terug op het
afgelopen jaar onder het genot
van een hapje en een drankje. Dit
jaar vindt de Kerstborrel plaats op
woensdag 21 december van 19:30
tot 22:30 uur in het wijkcentrum.

Gezellig het jaar uit op
Oudejaarsdag in de Kamperpoort
Inmiddels traditiegetrouw
is er ook dit jaar weer een
vreugdevuur in de Kamperpoort.
Het vreugdevuur vindt jaar
plaats op oudejaarsdag op
zaterdag 31 december 2011.
Aan de Meeuwenlaan op het
grasveld, tussen het trapveldje en
de snelweg A28, is er van 16.00
tot en met 18.00 uur een gezellig
samen zijn voor alle wijkbewoners.

Zaterdag 31 december 2011
16:00 – 18:00 uur
Trapveldje aan de Meeuwenlaan

De wijkwerkers van Travers
Welzijn en wijkvereniging
STRIK organiseren deze
ontmoetingsavond. Kom ook,
want er staat een verassing op het
programma.

In samenwerking met Travers
Welzijn en STRIK wordt deze
activiteit georganiseerd. Natuurlijk
zijn er ook oliebollen en
chocolademelk aanwezig.

Alles club

Meidenavond 2012

Elke woensdagmiddag van 14:00 – 15:30
Eigen bijdrage van 1 euro per persoon.
Kinderbingo is van 13:30 – 14:30.
De kosten hiervoor bedragen 1,50 euro.
Voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Datum
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
29 februari

Elke woensdagavond van 18:00 – 19:30
Eigen bijdrage van 1 euro per persoon
Datum
11 januari
18 januari
25 januari
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari
29 februari

Activiteit
Bingo
Zandkoekjes bakken
Wintervoer voor vogels
Raamstickers maken
Bingo
Carnavalmasker maken
Anouk?
Schrikkeldag

Activiteit
Portemonnee maken
Tas maken
Cakjes bakken met Romana
Dojo kickboksen met Patrick
Valentijn
Zumba
Griezelsoep koken met Marina
Schrikkeldag

Gegriezel tijdens Halloween

Programma Kerstvakantie
De volgende activiteiten staan op het programma:
Dinsdag 3 januari gaan we gezellig Bowlen bij ’t Heem in Hattem
De jongste kinderen mogen kiezen tussen Ballorig en bowlen
Tijd
:
We verzamelen om 14:30 en beginnen 15:00 tot 17:00
Leeftijd :
4+
Kosten :
3,50 p.p.
Plaats :
Hattem
Ouders moeten de kinderen zelf halen en brengen.
Donderdag 5 januari gaan we 2uur klimmen bij Yosemite
Tijd
:
14:00 – 16:00
Leeftijd :
8+ (richtlijn van Yosemite)
Kosten :
5 euro p.p.
Plaats :
Zwolle-Zuid naast jongerencentrum Rezet
Vrijdag 6 januari is er Disco
Tijd
:
18:30 – 19:30 (4 t/m 11 jaar)
20:00 – 22:00 (12+)
Kosten :
1 euro p.p.
Plaats :
wijkcentrum Ons eigen huis
Inschrijving verplicht voor 1 januari! (i.v.m reserveringen)
Bij inschrijving voor alle activiteiten €1,50 korting (geen €9,50 maar €8,-)
------------------------------------------------------------------------------------------------Naam deelnemer(s) :…………………………………………
Leeftijd…………….………………………………………..
Leeftijd…………...…………………………………………
Leeftijd…………….........................................................
Kruis aan welke activiteit je mee wilt doen

In samenwerking met wijkvereniging STRIK wordt deze
warme afsluiting van het jaar
georganiseerd. Daarom zal er een
gezellig kampvuurtje ontstoken
worden. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid voor de liefhebbers
om op het grasveldje carbid te
schieten. Veiligheid is belangrijk,
daarom zal er een georganiseerd
vuurtje worden ontstoken en
mag er alleen met een bal carbid
worden geschoten.

� Klimmen
� Bowlen
� Ballorig
� Disco

Halloween 2011 was een
daverend succes. Al heel vroeg
waren de dames van Strik in
de weer met het spannende
verhaal en de scènes in de wijk.
En dat was een heel gepuzzel,
want alles moest natuurlijk wel
kloppen.
Deelnemers kregen spinnensoep
als welkomstcomité. Met diverse
‘griezelige’ muziekjes en een
vuurkorf kreeg de eerste scène
een horrorachtig effect. De
spinnenwebben maakten het
helemaal af. Na het ontvangst
werd het verhaal verteld. Met de
informatie in het hoofd konden
de deelnemers de wijk in. Overal
kwam je in spannende scènes
terecht: een verdwenen liftster, een
heus doolhof en nare heksen
De avond werd afgesloten met
– hoe toepasselijk - een enge ﬁlm.
Tja, als je wilt griezelen kun je bij
Strik prima terecht. Met speciale
dank aan alle vrijwilligers die zich
geweldig hebben ingezet om
deze hele avond tot een succes te
maken.
Oproep
Strik wil graag een aantal spullen
voor Halloween 2012 zelf maken.
Wij zoeken nog mensen die het
leuk vinden om creatief bezig te
zijn en ons willen helpen met het
maken van attributen. Lijkt het
je leuk om ons mee te helpen,
stuur dan een berichtje naar strik.
kamperpoort@live.nl of laat je
nummer achter in het wijkcentrum.
Dan bellen wij voor een afspraak.

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

Jongensclub 11+
Kosten: 1 euro
(o.l.v. Jelmer & Cristianne)

Dinsdag
15.30-17.00

Inloopmiddag / sportprogramma 11+

Woensdag
14.30-16.00

Inloopmiddag 11+

19.00-20.30

Donderdag
15.00-17.00
Vrijdag
20.00-22.00

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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Sinterklaasfeest in de Kamperpoort
Ruim veertig kinderen
keken vol verwachting
uit naar Sinterklaas.
Boven op het dak
van het wijkcentrum
rommelde het behoorlijk
en al gauw werden
twee Zwarte Pieten
gesignaleerd. Hoe ze er
op zijn gekomen is voor
iedereen een raadsel,
maar belangrijker was..
Hoe krijg je de Pieten
zonder kleerscheuren
van het dak?
Terwijl de kinderen moord
en brand schreeuwden
dat de Pieten voorzichtig
moesten doen, was

Sinterklaas al onderweg
om zijn hulpjes te redden.
Samen met de brandweer
haalde Sint de Pieten van
het dak. Uiteraard krijgen
zij meteen een reprimande
van de Goedheiligman. De
Pieten beloofden voortaan
voorzichtiger te zijn.
Na het spektakel ging
iedereen naar binnen en
konden de kinderen om de
beurt even bij Sinterklaas
komen. Halverwege
verrasten de Pieten de
kinderen nog met een
hip dansje: de PietenMacarena. Tenslotte
kregen alle kids een leuk
presentje en het feest was
compleet. Ook dit jaar
hebben de Sint en zijn
Pieten de kinderen goed
verwend.
Bij deze een bedankje voor
de Hulppieten die mee
hebben geholpen aan het
Sinterklaasfeest.

Evenementenprogramma
2011-2012

Dieren-knuffel-dag

Een bijzondere Sint Maarten

Zoals iedereen weet is 4 oktober
Dierendag. Ook Strik stond
daar dit jaar bij stil. Kinderen
konden geschminkt worden, een
Baardaghaan aaien of knuffelen
met Hennie de knuffelkip. Ook
kon de jeugd cavia’s, konijnen en
zelfs roofvogels bewonderen. Voor
de gelegenheid hebben we het
hele dierenalfabet op schilderijtjes
geschilderd; het ABZebra van
Strik. Al met al was het een
geweldige (Dieren)dag!

Elf november 2011 is een speciale
datum, aldus Strik. Dus moest er
dit jaar goed uitgepakt worden
met Sint Maarten. ’s Avonds
gingen kinderen en ouders langs
de deuren om hun zelfgemaakte
lampionnetjes te showen en een
olijk Sint Maarten-liedje te zingen.
Na aﬂoop verzamelde iedereen in
het wijkcentrum en kon er gedanst
worden. Voor de gelegenheid
werden er leuke plaatjes gedraaid.

17 & 18 december

Mega Mindy

17 december

Fusion of Dance

22 december
Kees Kraaijenoord
Kersttour (met Pearl Jozefzoon)
Ouders konden zich opwarmen
in de zaal met kofﬁe of
chocolademelk. Verder werden er
diverse spelletjes georganiseerd,
zoals koekhappen en smaken
ontdekken. Kinderen moesten
geblinddoekt ‘lekkernijen’ proeven
en raden wat ze voorgeschoteld
kregen. Dit varieerde van slagroom
en chocoladesaus tot pesto en
mandarijn. Als klap op de vuurpijl
kon de jeugd Piñatas ‘kapot’ slaan,
die uiteraard vol zaten met heerlijk
snoepgoed. Deze succesvolle
‘speciale editie’ van Sint Maarten
is zeker voor herhaling vatbaar.

Kerstactiviteiten
In de kerstvakantie kan men deelnemen aan diverse activiteiten.
De eerste week van de vakantie
worden verrassende activiteiten
georganiseerd bij Café de Ontmoeting. De tweede week staat
in het teken van actief bezig zijn:
bowlen, de ballenbak, de klimwand; noem maar op. Kijk snel op
pagina 5 in deze wijkkrant of houd
de ﬂyer in de gaten.

4 t/m 8 januari
Holiday on Ice
Geniet van passie, romantiek en tropische sferen op
de ijsvloer.
15 januari

Snuffelmarkt

18 & 19 januari

Biovak

28 januari

Indoor Tractor Pulling

1 februari
Dreamtheater
Tijdens hun tour ‘A Dramatic Tour of Events’ is dit de
enige kans om de band in Nederland te bewonderen!
4 februari

55 jaar Sassendonk

4 en 5 februari
Carp
Karperspecialisten uit binnen- en buitenland
adviseren u over aas, rigs, hengels en baitboten.
16 t/m 19 februari

Tuin en Sfeer

17 t/m 19 februari
Handwerkbeurs
Alles op het gebied van breien, haken en meer.
25 februari
3 Doors Down
Eén van de meest populaire en consistente
Amerikaanse rockbands uit de recente geschiedenis.
29 februari

Stoffenspektakel

18 maart

Snuffelmarkt

