
Op dinsdagavond 6 november 
stond het jaarlijkse wijkplatform 
van de Kamperpoort op de agenda. 
Wethouder Erik Dannenberg 
kwam daarom op bezoek in de 
wijk. In wijkcentrum Ons Eigen 
Huis waren ruim 25 wijkbewoners 
op het wijkplatform afgekomen 
om in gesprek te gaan met de 
wijkwethouder. 

Niet alleen wijkbewoners waren 
aanwezig, maar ook verschillende 
wijkwerkers en diverse fractieleden 
uit de gemeenteraad zaten aan tafel. 
Tijdens het wijkplatform waren er 
verschillende onderwerpen waarover 
werd gesproken met de wethouder. 
Hieronder enkele onderwerpen die 
aan de orde zijn gekomen.

Lijnbaan
Aanwezige bewoners geven opnieuw 
aan dat de Lijnbaan een racebaan is. 
Er wordt nog steeds structureel in de 
ogen van bewoners te hard gereden. 
De wens van bewoners is en blijft nog 
een aantal extra drempels in de straat, 
met name bij de speeltuin zodat de 
kinderen veilig kunnen oversteken. 
Ook voor het gezondheidscentrum 
AHOED zijn er nog de nodige 
praktische parkeer problemen. 
Door de geplaatste heg langs de 
parkeerplaatsen is het moeilijk om 
in en uit te stappen. In januari 2013 
gaat de gemeente de gehele situatie 
van de Lijnbaan bespreken binnen 
de gemeente en komt met een 
voorstel richting te Raad van Toezicht 
Kamperpoorters, wordt vervolgd!

Veemarkt
De wethouder geeft nogmaals aan 
dat de IJsselhallen de komende jaren 
nog niet zullen worden verplaatst. 
Dit heeft met name te maken met de 
economische crisis. Bewoners hebben 
begrip voor deze situatie, maar de 
verpaupering aan de Veemarkt blijft 
een doorn in het oog. Bewoners 
vragen zich af of (particuliere) 
eigenaren niet kunnen worden 
aangesproken op het onderhoud 
van hun eigendom, het blijkt lastig 
te zijn om eigenaren hierop aan te 
spreken. Toch wordt ook dit onderwerp 
meegenomen als aandachtspunt voor 
de komende periode. 

Herontwikkeling Kop Hoogstraat
Leden van de Raad van Toezicht 
Kamperpoorters betreuren het dat 
bewoners veel te laat zijn betrokken 
bij de herontwikkeling van de kop 
van Hoogstraat (voormalige Gall 

& Gall en Leen Bakker). Er is door 
de ontwikkelaar een eindplan 
gepresenteerd waar de bewoners 
geen inspraak in hebben gehad. De 
wethouder gaat binnen de gemeente 
uitzoeken hoe dit heeft kunnen 
gebeuren, maar ook om te kijken of 
bewoners alsnog betrokken kunnen 
worden bij deze ontwikkeling.

Onderzoek in de wijk
De Raad van Toezicht meldt dat 
een onafhankelijk bureau heeft 
geïnventariseerd wat de buurt nodig 
heeft voor de komende jaren als 
het gaat om het sociale domein 
in de wijk. De uitkomsten van dit 
rapport wordt de komende periode 
besproken binnen de Raad van 
Toezicht, wijkvereniging STRIK, 
maatschappelijke organisaties en 
de gemeente. De Raad van Toezicht 
merkt op dat er steeds meer op de 
vrijwilligers afkomt en dat zij soms 
overvraagd worden. De wethouder 
geeft nadrukkelijk aan dat door het 
nieuwe regeringsakkoord bewoners 
en overheid niet meer om elkaar heen 
kunnen en nauw met elkaar zullen 
moeten samenwerken. Bewoners en 
gemeente moeten daarom de handen 
ineen slaan om met minder geld 
toch de maatschappelijke doelen te 
bereiken. Dit onderwerp staat in deze 
periode dan ook op de agenda binnen 
de Raad van Toezicht en gemeente 
en zal op korte termijn een vervolg 
krijgen. Wordt vervolgd!

Openbare Ruimte
Vanuit de gemeente worden bewoners 
tijdens het wijkplatform bijgepraat over 
de stand van zaken van de openbare 

ruimte. De Lijnbaan zal in zijn geheel 
worden afgemaakt in de nieuwe 
bestrating, zoals deze al grotendeels 
is gerealiseerd. Het laatste stuk, 
nabij Fenixterrein, zal ook worden 
afgemaakt in de nieuwe aanleg. 
Bewoners geven aan dat er diverse 
problemen zijn op en rond om het 
nieuwe Fenixterrein. Zo zijn er de 
nodige wildparkeerders en zijn er vele 
sluipweggetjes. Dit veroorzaakt met 
name in de weekenden veel overlast 
voor bewoners. Ook zijn er de nodige 
parkeerproblemen rondom de AHOED. 
Deze problemen zijn inmiddels 
opgepakt binnen de gemeente en 
nog voor de feestdagen moeten deze 
knelpunten zijn opgelost.
De komende periode zijn er de nodige 
graaf werkzaamheden aan de zowel 
de Mussenhage, het Nachtegaalplein 
als de Meeuwenlaan, ook deze zullen 
nog voor de feestdagen worden 
afgerond. Aansluitend op deze 
werkzaamheden wordt er gestart 
met de Lijnbaan. Bewoners geven 
nadrukkelijk aan alle begrip te hebben 
voor de werkzaamheden, maar de 
communicatie en in het bijzonder de 
afzetting van de wegwerkzaamheden 
laat nogal eens te wensen over. 

Rodetorenbrug, Katerdijk en 
Pannenkoekendijk
De Rodetorenbrug zal in december 
worden geplaatst. De brug kan 
vervolgens in januari 2013 in gebruik 
worden genomen voor fietsers en 
voetgangers. Verder zullen ook de 
Katerdijk en Pannenkoekendijk een 
complete metamorfose ondergaan. 
Hierover kunt u meer lezen in deze 
wijkkrant.
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Het Wijkcentrum krijgt 
een nieuw adres!

Per 1 januari 2013 heeft het wijkcentrum Ons Eigen Huis 
een nieuw adres: Mussenhage 2. De nieuwe postcode wordt  8011 BH.  

De nieuwe verbinding tussen de binnnestad en de Kamperpoort.       Foto: Annie Wendt
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Belangrijke adressen

Wijkcentrum Ons Eigen Huis
Johanna Bosman en Joke Herssevoort
Hoogstraat 86
tel. 4213120

Team Travers Welzijn
Johanna Bosman - buurtrestaurant Kamperpoort
Danny van den Beld - opbouwwerker 
René van Rijn - programmaregisseur
Ingrid Schakelaar - buurtwerker/jongerenwerker
Miny Westra - buurtwerker/kinderwerker
Nurcan Caglar - trajectbegeleider
Tamara Stoute - preventiemedewerkster CJG 
Tel. 4213120 (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)

Doomijn
Peuterspeelzaal Hoogstraat 
Hoogstraat 86, tel. 4223961
Angelique Klomp - peuterspeelzaalleidster
Mieke van Oeveren - 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
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 
Eenheid wijkzaken
Wim van Hattum - wijkmanager
Ben Scherluit - wijkbeheerder

Servicelijn Wijkbeheer
Bij vragen of klachten over openbare ruimte, bel 
14038

Wijkschouw
woensdag (1x per maand) 13.00 - 14.00 uur 
Henri van de Hoeve (politie) 
Ben Scherluit (gemeente Wijkzaken) 
Ruud van Rooijen (deltaWonen) 
Henk Meijer (gemeente Fysieke Leefomgeving) 
Ricardo Pique (Openbaar Belang) 
Danny van den Beld (Travers Welzijn)
De laatste wijkschouw van 2012 vindt plaats op: 
19 december.

Woningcorporatie deltaWonen tel. 8510200
Woningcorporatie Openbaar Belang tel. 4567222

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

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

Een uitgave van: 
Raad van Toezicht Kamperpoorters

Redactie Wijkkrant Kamperpoorter: 
José Bos, Jeroen Kuiper en Annie Wendt.
De redactie wordt ondersteund door Travers Welzijn
 
Mede mogelijk gemaakt door: 
STRIK, Gemeente Zwolle, deltaWonen en Openbaar 
Belang

Ontwerp en Lay-out:
Jeroen Kuiper

Kopij Kamperpoorter
inleveren voor 1 maart 2013, richten aan: 
redactie@kamperpoort.nl

 kinderopvang bij u om de hoek   
 opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar 
 het gehele jaar geopend 
 veel thema activiteiten 
 ruime buitenspeelplaats 
 uw kind is van harte welkom 

Mickey’s Diezerpoort • Hobbemastraat 53 • Zwolle • 038 - 707 41 35 
www.mickeyskinderopvang.nl 

Zorgeloos naar Mickey’s Diezerpoort 
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Taalcoaches
Tijdens de huisbezoeken met 
interviews hebben een aantal 
bewoners zich opgegeven 
voor vrijwilligerswerk. Een 
aantal van hen gaf zich op 
als taalcoach. Hier zijn we 
heel blij mee. Ondertussen 
zijn er twee bewoners die 

ondersteuning krijgen van 
een taalcoach. Lijkt het u 
ook leuk om als taalcoach 
wat te betekenen voor 
uw medebewoners in de 
wijk? Voor meer informatie 
of opgave kunt u in het 
wijkcentrum terecht bij Miny 
Westra (buurtwerker).

Even voorstellen

Sinds oktober is Johanna’s 
restaurant in het wijkcen-
trum ‘s avonds geopend. 
Steeds meer wijkbewoners 
weten de weg te vinden en 
komen eten. U komt toch 
ook? 

Het wijkcentrum krijgt een 
totaal andere sfeer tijdens 
het restaurant. Er zijn gezel-
lige tafels met kaarsen waar 
u alleen, met zijn tweeën of 
met meerdere personen kunt 
dineren. 

Het restaurant wordt gerund 
door Johanna, samem met 
een aantal vrijwilligers van 
STRIK. Wekelijks is er een  
nieuw en afwisselend menu.

De prijs voor een volwassene 
is €4,50. Kinderen kunnen 
voor €2,50 mee-eten. De 
tijden van het restaurant zijn 
inmiddels wel iets vervroegd, 
op verzoek van de gasten. Het 
restuarant is daarom vanaf 

16.30 uur geopend. Onder het  
motto van Johanna: ‘U roept 
en wij serveren.‘

Let op: de tijden van het res-
taurant zijn iets veranderd.

Maandag:16.30-18.30 uur
Dinsdag: 16.30-18.30 uur
Woensdag: 16.30-18.30 uur

Tweede woensdag van de 
maand patatdag: 11.30 tot 
13.00 uur.
Donderdag: 11.30-13.00 uur

In verband met de Kerstva-
kantie is er van 24 december 
t/m 4 januari geen Johanna’s 
restaurant. Maandag 7 januari 
is het restaurant weer open.

Johanna’s buurtrestaurant

Mijn naam is Wendy Egbers. 
Ik ben de moeder van Yolita 
(tien jaar oud) en Giorgio 
(drie jaar oud).

Vanaf de zomervakantie help 
ik mee met meidenclub. Ik 
bedenk creatieve activiteiten 
van deze tijd. Soms bedenk 
ik zelf wat en soms zoek ik 
via het internet naar ideeën. 
Een aantal voorbeelden: 
het maken van een potje 
nagellakremover, het versieren 
van kartonnen letters of het 
maken van een herfststuk, 
Sinterklaassurprises. 

De meiden zijn super 
gemotiveerd, dit geeft mij veel 
energie. Met een beetje hulp 
van Ingeborg en Ingrid maken 
de meiden de mooiste dingen. 

Ze vragen meteen wat we 
volgende week gaan maken. 
Dan zeg ik altijd: ‘dat is een 
verrassing!’.

Elke woensdag zet ik een foto 
van een voorbeeld wat we die 

avond gaan maken op mijn 
Facebook. 

Nou meiden, tot woensdag!  

Wendy Egbers 



Studenten van de Gereformeerde 
Hogeschool in Zwolle gaan 
de eerste maanden van 2013 
onderzoek doen in de Keersluis 
en de Baanbreker. Dit in opdracht 
van de bewonerscommissie 
van deze wooncomplexen. De 
studenten gaan onderzoeken wat 
de woon- en welzijnsbeleving 
is van de bewoners. Hierbij 
worden ze ondersteund door het 
opbouwwerk van Travers Welzijn. 
Het onderzoek zal begin april 
2013 afgerond moeten zijn. 

Op dit moment zijn de studenten 
zich aan het oriënteren op de 
inrichting van het onderzoek. 
Dit doen ze samen met de 
bewonerscommissie. Want zij 
weten als bewoners zelf heel 
goed wat wel of niet werkt, waar 
het wel of niet om gaat. Daarna 
wordt het onderzoek voorbereidt 

en gaat het van start. Mogelijk 
wordt gebruik gemaakt van 
vragenlijsten, huisbezoeken, 
woonkamergesprekken en 
etagegesprekken. De resultaten 
van het onderzoek zullen begin 
april gepresenteerd worden aan de 
bewoners en aan organisaties. Ook 
zullen hier aanbevelingen gedaan 
worden welke bijdragen aan het 
verbeteren van het woongenot. 

Om een zo goed mogelijk beeld te 
krijgen van de beleving onder de 
bewoners hopen de studenten op 
een zo groot mogelijke bijdrage 
van de bewoners. Want alleen zij 
kunnen vanuit eigen ervaringen een 
goed beeld schetsen. 
Binnen het onderzoek van de 
studenten zit ook de opdracht om 
samen met de bewoners een actie 
te organiseren welke bijdraagt aan 
een positief woon- en leefklimaat. 

De gmeente Zwolle heeft 
geblunderd bij het maken van 
een bestemmingsplan voor de 
bouw van 28 woningen nabij de 
IJsselhallen in Zwolle. Dit bleek 
woensdag 28 november bij de 
Raad van State.

De gemeente heeft geen rekening 
gehouden met het nachtelijke 
gebruik van de parkeerplaats van 
de IJsselhallen op korte afstand van 
de geplande woningen. Dat gebruik 
zal zorgen voor overschrijding van 
de normen, waardoor de woningen 
in het project Irishof niet gebouwd 
mogen worden.
 
Volgens de gemeente kan dit 

probleem worden opgelost door 
het parkeerterrein in de buurt van 
de woningen ’s nachts af te sluiten. 
Auto’s kunnen dan makkelijk elders 
op het immense parkeerterrein 
worden gestald. Maar de exploitant 
van de IJsselhallen vindt dat 
een ontoelaatbare aantasting 
van zijn bedrijfsvoering. Zijn 
milieuvergunning geeft hem 
namelijk het recht om ’s nachts 
in de buurt van de woningen te 
parkeren en te laden en lossen. 
Ook de Raad vindt dat dit recht 
niet zomaar van tafel kan worden 
geveegd. De uitspraak volgt binnen 
twee maanden.

Bron: RTV Oost

Winter 2012 pagina 3

Gemeente Zwolle blundert bij plan 
woningbouw IJsselhallen

Er wordt nog druk gewerkt in 
de toekomstige tuinen van de 
nieuwbouwwoningen aan de 
Hoogstraat. In december krijgen 
weer twee bewoners de sleutel 
van hun koopwoningen. 

Op 15 december zal de 
modelwoning in appartementen 
complex Pegasus te bekijken 
zijn. Ook kunnen dan de twee (op 
dit moment nog niet verkochte) 
woningen aan de Hoogstraat 
bezocht worden.

Het plein van de markante 
Elbertschool heeft een flinke 
‘makeover’ gekregen en staat er 
weer netjes bij. 

De stoeptegels zijn opnieuw 
bestraat, het groen is aangepakt 
en de speelvoorzieningen zijn weer 
up to date. Alle werkzaamheden 
zijn nog niet afgerond, maar nog 
voor de jaarwisseling zal het plein 
worden opgeleverd. Dan ziet het 
Elbertplein er weer goed uit!

De werkzaamheden aan de 
Hoogstraat en de Lijnbaan 
worden momenteel afgerond 
en daarmee is begin volgend 
jaar de herinrichting van de 
openbare ruimte (behalve de 
‘scharrelroute’) afgerond.

Na een periode van bouwrijpmaken 
van de grond voor de bouw van de 
nieuwe Vogelbuurt is deltaWonen 
inmiddels gestart met het bouwen 
van de woningen.

De Meeuwenlaan is geasfalteerd 
en naar verwachting wordt in april/
mei 2013 gestart met het inrichten 
van de openbare ruime van de 
Vogelbuurt.

Tijdens de maandelijkse wijk-
schouw is gebleken dat het on-
derhoud van een aantal achter-
paden bij de eengezinswoningen 
te wensen over laat. 

Begin november hebben medewer-
kers van de Gemeente Zwolle de 
achterpaden onkruidvrij gemaakt. 
Dit is echter een eenmalige actie. 
De woningbouwcorporaties met 
woning bezit in de Kamperpoort 
willen graag buurtbewoners er op 
wijzen dat het onderhoud van de 
achterpaden net als het tuinonder-
houd de verantwoordelijkheid van 
de huurders is. Met elkaar houden 
we de buurt netjes daarom rekenen 
wij ook op uw medewerking!

Onderzoek in Keersluis en Baanbreker

Hard werken in toekomstige tuinen Hoogstraat
In de herfsteditie van deze 
wijkkrant werd u uitgedaagd om 
aan te geven in welke straten 
van de wijk de politie volgens u 
zou moeten controleren. Van de 
ingezonden invulstroken zijn de 
Lijnbaan en de Meeuwenlaan de 
straten met de meeste stemmen. 

De afgelopen periode heeft de 
politie in deze straten een aantal 
keren gecontroleerd op de snelheid 
van weggebruikers. Er zijn toen nog 
geen bekeuringen uitgeschreven, 
maar wel zijn er veel wijkbewoners 
gewaarschuwd. 

U bent ook gewaarschuwd, want 
het blijkt dat juist de wijkbewoners 
zelf te hard rijden door de wijk. 

Uiteraard wordt deze actie niet 
voor niets gehouden, want 
buurtbewoners zijn bezorgd over 
het rijgedrag van automobilisten 
en scooters door de wijk. De 
Kamperpoort is een 30km-
zone, houdt u zich ook aan deze 
snelheid?

Politie controleert met lasergun in de wijk

Onderhoud achter-
paden in de wijk

Vernieuwing openbare 
ruimte bijna gereed

Plein Elbertschool ondergaat een 
heuse ‘make-over‘
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Vroege Kerst in de Kamperpoort
 
Wie zegt en denkt dat het in de 
buurt niet gezellig is heeft het mis, 
want al in november was de eerste 
Kerstverlichting te zien in de wijk. 
Nog wel een beetje vroeg, maar 
in de avonduren bij schemering is 
het wel gezellig om te genieten van 
deze sfeervolle tijd van het jaar. 
Overdag de Sinterklaasviering en 
in de avond het Kerstgevoel, hoe 
verschillend kan het zijn? 

Hetzelfde is het met de Kerstviering 
die voor de deur staat. De één 
gaat gourmetten, de ander staat 
de hele dag in de keuken te koken. 
Ieder beleeft en viert het op zijn 
eigen manier, maar hopelijk heeft 
iedereen een fijne Kerst!

Vergaderen

Vergaderen, vergaderen, verga-
deren. Als er iets is wat er veel in 
deze wijk gebeurt, dan is het wel 
vergaderen. 
Ik vraag me wel eens af hoeveel 
uren daar nou werkelijk in gaan 
zitten. Maar waar praten ze nou 
allemaal over? Een losse stoepte-
gel, een nieuwe activiteit of wat nog 
meer. Zou het niet makkelijker zijn 
dat men gewoon eens wat meer 
gaat doen. Meer doen en minder 
praten. Maar juist de doeners in 
de wijk dreigen gekort te worden in 
hun uren. 
Als bewoners begrijpen we er soms 
niks meer van. Steeds vaker is het 
wijkcentrum gesloten en als bewo-
ners daar wat van zeggen of hun 
ontevredenheid laten blijken, wat 
dan? U raad het al; TIJD VOOR 
EEN VERGADERING (pffff)!

Dit jaar viel Sint Maarten op zon-
dag. Omdat dit een familiedag is 
moest iedereen op eigen initia-
tief langs de deuren. Wel zorgde 
STRIK ervoor het wijkcentrum 
geopend was.  

Net voor 18.00 uur liepen de eerste 
kinderen binnen en werden de 
ouders opgevangen met een kopje 
koffie of thee. Om 19.30 uur sloten 
we het wijkcentrum weer. Tot onze 
spijt werd er 21 november een 
anonieme brief gestuurd naar het 
wijkcentrum, waarbij werd gesugge-
reerd dat het wijkcentrum gesloten 
was voor de kinderen en dat de 

Sint ook niet meer kwam. Een 
schande voor de wijk. Wil de ano-
nieme schrijver zich in het vervolg 
wat meer op de feiten berusten? Er 
wordt wel degelijk Sinterklaas ge-
vierd in het wijkcentrum en met Sint 
Maarten was het wijkcentrum wel 
degelijk open. Wanneer de schrijver 
graag ziet dat het wijkcentrum op 
zondag open is, moet deze zich 
aanmelden als vrijwilliger om deze 
taak op zich te nemen?

De andere vrijwilligers hebben al 
voldoende inzet getoond en wil-
len op de zondagen graag bij hun 
gezinnen zijn!

Buurtproat Reactie op ingezonden brief
Sint Maarten

Begin oktober vierde woningcor-
poratie deltaWonen samen met 
wethouder Nelleke Vedelaar, be-
trokken organisaties en nieuwe 
huurders de start van de bouw 
van de nieuwe Vogelbuurt in de 
Kamperpoort. 

De belangstelling was groot. Voor 
deze gelegenheid kwam een 
grote, sterke en prachtige witkop 
zeearend symbolisch de sleutel 
brengen voor de nieuwe huurders. 
Tijdens de bijeenkomst konden 
nieuwe huurders voor het eerst met 
elkaar kennis maken. Ook konden 
zij direct de vorderingen zien van 
de bouw van hun nieuwe woning; 
de fundering was aangelegd en de 
aannemer was gestart met de be-
gane grond.

De bouwwerkzaamheden van de 
61 grondgebonden eengezinswo-
ningen in de nieuwe Vogelbuurt lig-
gen op schema. Op dit moment zijn 
de contouren van het plan en van 
de woningen duidelijk zichtbaar. 

Alle begane grondvloeren zijn ge-
legd. Hierop worden momenteel 
de binnenwanden tot de eerste 
verdiepingsvloer gemetseld. Van 
een aantal blokken zijn inmiddels 
ook de verdiepingsvloeren gelegd 
en is begonnen met de tweede ver-
diepingshoogte. Naar verwachting 
worden de woningen in de zomer 
van 2013 opgeleverd. 

Na oplevering hebben de eigentijd-
se eengezinswoningen energiela-
bel A+. Het energielabel A+ wordt 
bereikt door een aantal in het oog 
springende duurzame maatregelen, 
zowel binnen als buiten de woning. 
De toepassing van al deze maatre-
gelen draagt bij aan duurzaam wo-
nen en leven, iets waar deltaWonen 
zich hard voor maakt. 

Geïnteresseerden kunnen de 
bouwvorderingen volgen. Dit kan 
via www.ikdoemee.nu. Dit is de 
speciale Facebookpagina van del-
taWonen waar duurzaamheid cen-
traal staat.

Bouwvorderingen in de nieuwe 
Vogelbuurt duidelijk zichtbaar

De afgelopen periode heeft de ge-
meente Zwolle samen met een 
kunstenaar gewerkt aan een defi-
nitief kunstwerk voor in de nieuwe 

Definitief ontwerp beeldende kunst
Locatie:  Nachtegaalplein in wijk de Kamperpoort te Zwolle

Vogelbuurt. Aan het Nachtegaal-
plein wordt dit nieuwe kunstwerk 
gerealiseerd. Dit gebeurt na de op-
levering van de nieuwe Vogelbuurt.    

Defintief ontwerp kunstwerk Nachtegaalplein

Halloween werd dit jaar in de 
Kamperpoort op zaterdag  3 
november gevierd. Omdat we 
(STRIK) Halloween dit jaar groter 
wilde opzetten, zijn we drie da-
gen bezig geweest met de voor-
bereidingen. 

De zaal moest versierd worden, 
de route moest uitgezet worden. 
Bovendien was er een mooi kasteel 
als decor, dat moest ook in elkaar 
gezet worden. Al met al een flinke 
klus. Jarno, Jan, Peter, Johny, 
Koos, Otto en Hans bedankt voor 
de op- en afbouw!  

De zoektocht naar het decor bracht 
ons in de buurt van Tilburg. Daar 
konden we het kasteel voor een 
mooie prijs overnemen. Frans Bos-
man moest daar in de buurt zijn. Hij 
nam het decor mee richting Zwolle. 
Café de Kippe past nu op het decor. 
Het thema dit jaar was ‘Sleepy 
Hollow’, de ruiter zonder hoofd. Met 
dank aan De Klooienberg en ruiter 
Jantien hadden we een ruiterskos-
tuum met paard. Ook konden we op 
de mensen van Travers rekenen, 
die geweldig hebben gefigureerd op 
diverse plekken in de wijk. 

De kunstenaars hadden zich be
hoorlijk uitgesloofd. Ze waren lekker 
eng en bovendien stonden er ook 
nog eens vuurspuwers bij. Verder 
stonden er een groot kerkhof in de 
speeltuin, een scene met kunstig 
uitgesneden pompoenen met Trui in 
de hoofdrol en stond er een hek-
senkring op het Elbertplein. Mike en 
Randy hadden zich uitgesloofd met 
een labyrint van tenten en allerlei 
griezeligheden binnen. In de kleine 
speeltuin stonden Joke en Nelleke 
Vedelaar als soepheksen spin-
nensoep uit te delen. En verderop 
hadden Omaira en Jose een freaky 
buurt barbecue georganiseerd. Met 
een menselijk karkas van papier-
maché en een flink stuk kip tussen 
de ribben kon er genoten worden 
van een heus kanibalenfestijn. 
Kortom, voor ons en voor de deel-
nemers een zeer geslaagde avond. 
Mooi was de aandacht in de media, 
met als hoogtepunt een plek op de 
voorpagina van de Swollenaer. 

Namens STRIK , iedereen bedankt!

Ideeën over Halloween 2013? Of 
wil je ook meedoen? Meld je aan bij 
strik.kamperpoort@live.nl.

‘Sleepy Hollow‘ thema Halloween 2012

Dit zijn ingezonden bijdragen van buurtbewoners. Wilt u ook uw mening 
geven over zaken die spelen in de wijk? Stuur dan een mail naar 

redactie@kamperpoorter.nl. Uw bijdrage wordt, indien nodig, zonder naam ge-
plaatst. De redactie beslist of een bijdrage in aanmerking komt voor plaatsing.
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Ieder vrijdagmiddag liep 
Elise van Ommen met haar 
klasgenoten van de Parkschool 
in weer en wind naar het 
Hanzebad. Daar zwom ze iedere 
week haar baantjes. Elise deed 
er de schoolslag, de rugslag en 
ze probeerde het gevreesde ‘gat’ 
van zes meter te halen. 

Een hele klus, maar ze liet zich 
door niemand weerhouden. 
Eindelijk was het dan zover, 
op 6 juli mocht ze nog net voor 
de afschaffing van het school-
zwemmen een poging wagen voor 
het afzwemmen. Dus zette Elise 
haar beste beentje voor. 

De eerste proef moest Elise 
afleggen met haar kleren aan! Het 
water moest ze inspringen. Daarna 
moest ze direct watertrappelen 
om daarna door te gaan met de 
schoolslag. Vervolgens dook ze 
onder een lijn door, maakte ze een 

halve draai om haar lengteas en 
moest ze verder met de rugslag. 
Elise 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 ze haar natte kloffie uit 
trekken, maar tijd om te rusten had 
ze niet. Dit was namelijk nog maar 
het eerste deel. Ze moest meteen  
door in haar badpak om verder 
te gaan met de volgende serie 
opdrachten. Die serie begon met 
duiken door het gat. En dat is best 
moeilijk hoor, bovendien zit de hele 
klas nog te kijken ook. Gelukkig 
was dat gat ook helemaal geen 
probleem voor deze kanjer. 

Nog even de schoolslag laten zien, 
dan de rugslag, even drijven op 
de buik en dan drijven op de rug. 
Daarna ging ze verder met de 
borstcrawl en de rugcrawl. Dat was 
wel heel moeilijk, maar lukte toch 

prima. Een hele minuut water-
trappelen was best wel lang, maar 
de laatste tien tellen telde alle 
klasgenoten mee. Onder een luid 
applaus slaagde Elise glansrijk voor 
haar zwemdiploma. 

Behoorlijk moe lag Elise die avond 
lekker in haar bedje met haar mooie 
diploma op haar nachtkastje. Mama 
vertelde nog dat ze gauw moest 
gaan slapen, want de volgende dag 
was er weer een nieuwe uitdaging 
voor Elise. Ze werd namelijk samen 
met haar papa geïnstalleerd en 
ontgroend als Welp & Welpen leider 
bij scoutinggroep Renatum57. 
Hier gaan ze beiden met heel veel 
plezier naartoe op de zaterdag. 

Het slagen voor haar zwemdiploma 
en de installatie bij de scouting 
zijn hele mooie prestaties. Daarom 
mogen wij jullie de foto’s laten zien 
van de prachtige prestaties van 
onze kanjer Elise van Ommen!

Om met de jongeren alvast in 
de stemming te komen voor 
Halloween, zijn Strik, Ingrid en de 
jongeren naar de Fright Nights 
van Walibi geweest. Super eng 
voor ons allemaal, maar we 
hebben ook vreselijk kunnen 
lachen. 

Een aantal ouders hebben gereden 
en Mike en Randy hadden een 
fikse korting los weten te praten, 
inclusief toegang tot Eddy’s 
Funhouse (zie de foto van Eddy 
hieronder). Helemaal top natuurlijk, 
anders is zo’n uitje niet te doen. 

Eddy’s Funhouse, een spookhuis 
in de stijl van Kermis was echt heel 
apart. We hebben gelachen, gegild 
en gegierd. Natuurlijk hebben we in 
zoveel mogelijk achtbanen gezeten. 
Ook hebben we veel bekende 
Nederlanders gezien waaronder 
Ralf Mackenbach, die met ons op 
de foto wilde. Een geweldig leuke 
avond die voor sommigen wel heel 
spannend bleek. 

Er waren in de herfstvakantie 
weer diverse activiteiten in de 
Kamperpoort. 

Zo regelde STRIK weer koken in 
een echt restaurant met een echte 
chef. Onder de noemer ‘Herrie in 
de Keuken‘. Kinderen tussen de vijf 
en negen jaar konden zich opgeven 
om gezellig met ons mee te gaan 
naar restaurant ‘De Zoete Inval’. Dit 
deden we op woensdag 24 oktober 
om 10.00 uur.

Er werden tafels gedekt en er werd 
driftig geklopt in het pannenkoeken-
beslag. Ieder kind mocht zijn 
eigen pannenkoek bakken. Het 
was een gesmeer en een herrie 
van jewelste, maar dat vonden 
de mensen van ‘De Zoete Inval’ 
helemaal niet erg. Na het bakken 
moesten de pannenkoeken natuur-
lijk met een dikke laag stroop of 
poedersuiker opgegeten worden. 
Tegen twaalf uur waren we weer 
terug in het wijkcentrum en hadden 
de kinderen hun buikjes vol. 
Bedankt ‘Zoete Inval’ dat jullie ons 
weer wilden ontvangen.

Donderdag 25 oktober werden 
er voor alle kinderen van vier t/m 
twaalf jaar een middagje gezellig 
cupcakes bakken en versieren 
georganiseerd. Heel gezellig en de 
meest mooie creaties hebben we 
gezien. 

En als je helemaal klaar was met 
de cupcakes, dan kon je nog 
gezellig spelletjes doen.
 
Ook was er gezellig inloop voor 10+ 
geregeld. Lekker muziek draaien in 
de jongerenruimte of gewoon lekker 
gamen, kletsen, hangen, wat ze 
maar willen. 

Disco
Natuurlijk moet zo’n vakantie week 
lekker afgesloten worden door 
middel van een disco. Voor de 
kinderen van 4 t/m 10 was het van 
18.00 tot 19.00 uur, en vanaf 19.30 
was het disco feestje dan  voor 11+ 
. Er werd lekker geswingd en de 
nieuwst moves werden gedanst. 

Twee mooie prestaties van Elise van Ommen Fright Nights Walibi

Woensdag 5 december 
hebben de Sint en zijn pieten 
Wijkcentrum Ons Eigen Huis 
weer bezocht. 

Toen de ruim 35 kinderen vol 
spanning zaten te wachten 
op Sinterklaas kreeg stagiaire 
Frederieke, die het Sinterklaasfeest 
presenteerde, een telefoontje. 
De cadeaus waren door een dief 
gestolen. De kinderen snelden naar 
buiten op zoek naar de dief, daar 
zagen ze hem al lopen. De politie 
was ook al gewaarschuwd, die 

kwam samen met de Sint en zijn 
pieten aanrijden om de dief op te 
pakken.

Toen de cadeaus weer terug waren 
kon het Sinterklaasfeest alsnog 
beginnen. Veel kinderen zijn bij 
Sinterklaas geweest. Sommige 
wilden wel een liedje zingen, 
anderen hebben een 
dansje gedaan. 

Uiteindelijk zijn alle kinderen en 
ouders naar huis gegaan met een 
mooi hun cadeau en wat lekkers.

Sinterklaas op bezoek in de KamperpoortTerugblik activiteiten herfstvakantie
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De reconstructie van de stads- 
entree Katerdijk is in oktober dit 
jaar officieel van start gegaan. 
Het project duurt tot juli 2013. 

In opdracht van de gemeente 
Zwolle voert aannemer Van 
Gelder, in de eerste fase van het 
project van oktober tot en met 
november, activiteiten uit op het 
fietspad. Daarnaast krijgt het 
fietspad een nieuwe verlichting 
en op de wanden van het viaduct 
worden muurbeschilderingen 
aangebracht. Begin december 
zijn de werkzaamheden aan het 
fietspad afgerond. Vanwege de 
winterperiode werkt men van begin 
december tot en met februari 
volgend jaar niet aan de weg. Begin 
maart start de aannemer met de 

werkzaamheden op de rijbanen van 
de Katerdijk. 

Medio juli 2013 is de gehele 
Reconstructie stadsentree Katerdijk 
gereed. Op zwolle.nl/katerdijk leest 
u uitgebreide informatie over de 
reconstructie.

Reconstructie Katerdijk
 “Zwolle wil de bereikbaarheid van 
de stad en binnenstad verbeteren 
en in de toekomst waarborgen. 
Bovendien wil Zwolle tot de 
top vijf van de meest gastvrije 
binnensteden behoren. Een goede 
bereikbaarheid en toegankelijkheid 
van de stad horen daarbij. Bij een 
goede bereikbaarheid hoort ook het 
verbeteren van de doorstroming 
van het auto- en busverkeer. 

Dat geldt ook voor comfort voor 
de fietser en de voetganger. Het 
verbeteren van de bereikbaarheid 
moet hand in hand gaan met het 
verbeteren van de ruimtelijke 
kwaliteit. De uitvoering van 
Reconstructie stadsentree Katerdijk 
is een belangrijke start van vele 
infrastructurele projecten aan de 
westkant van de binnenstad om 
Zwolle beter bereikbaar te maken”, 
aldus wethouder René de Heer. 

Gefaseerde uitvoering zorgt voor 
minder overlast
Het werk is opgedeeld in vier 
fasen. Er is gedurende de 
werkzaamheden één rijstrook in 
één rijrichting beschikbaar voor 
autoverkeer en één rijstrook 
beschikbaar voor busverkeer en 

hulpdiensten. Om de binnenstad 
bereikbaar te houden is er gekozen 
voor prioriteit ‘de stad in’. De 
doorgaande verbinding tussen de 
binnenring (Pannekoekendijk) en 
de buitenring (Blaloweg) wordt eruit 
gehaald om het verkeersaanbod te 
verminderen. 

Werkzaamheden fase 2 t/m 4
Van maart tot juli 2013 (fase 
2 t/m fase 4) blijft de Zwolse 
binnenstad vanaf de A28 via de 
Katerdijk bereikbaar. Gedurende 
deze periode wordt de rijrichting 
Pannekoekendijk-Blaloweg voor het 
verkeer afgesloten. De afsluiting 
van de rijrichting is noodzakelijk 
om het werk veilig uit te voeren, 
verkeersborden ter plaatse geven 
de omleidingsroutes aan. 

Herstructurering

Stadsentree Katerdijk 
op de schop!

Fietspad begin december gereed en werkzaamheden op 
rijbanen starten in maart 2013

Drie varianten centrumhalte Pannekoekendijk

Tijdens de publieksbijeenkomst 
in het stadshuis in september 
konden bewoners, ondernemers 
en geïnteresseerden zich infor-
meren over en reageren op de 
drie mogelijke varianten voor 
de toekomstige inrichting van 
de Pannekoekendijk. Daar komt 
onder meer de centrumhalte voor 
de bussen die nu nog aan de 
Eekwal ligt. 

Vanaf december buigen het Zwolse 
college van burgemeester en wet-
houder zich over de drie varianten 
en vervolgens neemt de gemeente-
raad een besluit over het definitieve 

ontwerp. De werkzaamheden aan 
de Pannekoekendijk starten in het 
voorjaar 2014.

De herinrichting van de Pannekoe-
kendijk is onderdeel van de plan-
nen om de bereikbaarheid van de 
binnenstad en de doorstroming op 
de binnenring te verbeteren. Omdat 
op dit moment aan de westkant 
van de binnenstad, de stadsentree 
vanaf de A28, de meeste verkeers-
knelpunten zijn, wordt dit gebied 
het eerst aangepakt. Het gaat om 
een gecombineerde en gefaseerde 
aanpak van een aantal wegen in 
dit gebied: de omgeving van de 

Holtenbroekerbrug, de Katerdijk, de 
Pannekoekendijk (met een nieuwe 
centrumhalte voor de bussen), de 
Harm Smeengekade/Willemskade 
en het kruispunt Westersingel. 

Drie varianten Pannekoekendijk
Op de afbeelding ziet u een over-
zicht van de drie varianten. Zodat 
de inrichting van de varianten goed 
te zien zijn, zijn de bomen op de 
afbeelding onzichtbaar gemaakt. 
In de eerste variant worden de 
rijbanen verbreed zodat in beide 
richtingen ruimte ontstaat voor een 
busbaan rechts van de automobi-
list. Het profiel is symmetrisch. De 
meeste buspassagiers stappen uit 
aan de kant van het Katwolderplein 

en stappen in aan de kant van het 
centrum. Bij de tweede variant valt 
op dat de busbanen vrij-liggend zijn 
en in het midden liggen. Het profiel 
is ook symmetrisch en zorgt voor 
een eigen openbaar vervoer strook 
in het midden van het profiel waar 
buspassagiers zowel in als uitstap
pen. In de derde variant ziet u ook 
vrij-liggende busbanen maar dan 
aan de kant van het centrum. Het 
profiel is asymmetrisch en zorgt 
ervoor dat de buspassagiers met 
de binnenstad als bestemming vrij 
simpel richting de binnenstad kun-
nen lopen. Op de speciale website 
zwolle.nl/pannekoekendijk kunt 
u animatiefilmpjes en tekeningen 
bekijken van alle drie varianten.

Pannekoekendijk variant 1: 
aanliggende busbanen

Pannekoekendijk variant 2: 
vrijliggende busbanen  
in middenligging

Pannekoekendijk variant 3: 
vrijliggende busbanen 
aan centrumzijde



Wijkcentrum ‘Ons Eigen Huis’
Maandag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel 
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.30 uur Johanna’s buurtrestaurant

Dinsdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
16.30 - 18.30 uur Johanna’s buurtrestaurant

Woensdag
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel
16.30 - 18.30 uur Johanna’s buurtrestaurant

Donderdag 
08.30 - 10.00 uur Inloop / koffietafel  
08.30 - 11.00 uur  Koffiebingo voor volwassenen
08.45 - 11.30 uur  Peuterspeelzaal
   groep 2 t/m 4 jarigen
11.30 - 13.00 uur Johanna’s buurtrestaurant

Vrijdag
08.45 - 11.30 uur  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 2e woensdag v.d. maand patatdag
13.30 - 15.00 uur Aansluitend kinderbingo
13.30 - 16.00 uur Woensdagmiddaginloop 4 t/m 12 jaar
18:00 - 19.30 uur Meidenclub 7 t/m 10 jaar

Donderdag
15:45 - 16:45 uur Maxi Axie 4 t/m 12 jaar

Voor meer info: Kinderwerk Kamperpoort
Miny Westra, m.westra@travers.nl
Wijkcentrum 038 - 4213120

Jongeren
Maandag 
19.30- 21.00 uur Inloop 10+
   (o.l.v. Ingrid en stagaires)

Dinsdag 
15.30-17.00 uur  Sport & spelactiviteiten Elbertplein 
   (o.l.v. Ingrid en stagiares) 
 
Woensdag 
13.30-16.30 uur  Inloopmiddag 10+
   
19.00-20.30 uur  Meidenclub 10+
   Kosten : 1 euro
   (o.l.v. Ingrid en stagiaires)

Donderdag 
15.00-17.00 uur  Inloopmiddag 10+

Vrijdag 
20.00-22.00 uur  SOOS 12+  
   (o.l.v. Ingrid & stagiaires)

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

Hyves: Jongerenwerk Kamperpoort
Facebook: Jongerenwerk KP

Let op: 
In de Kerstvakantie kan dit programma afwijken! Ook 
worden er extra activiteiten aangeboden. Houd hiervoor 
het informatiebord in het wijkcentrum in de gaten.
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Sport- en spelactiviteiten op 
het Elbertplein 

Elke dinsdagmiddag tijdens 
de Maxi Axie activiteit gaan 
wij met goed weer met de 
kinderen van vier t/m negen 
jaar buiten sporten. Dit doen 
wij op het Schoolplein van de 
oude Elberschool aan de kant 
van de Lijnbaan. Hier hebben 
we een container vol met leuk 
sport- en spelmateriaal zoals 
steppen, skateboarden en 
skippyballen. 

Tijdens de Maxi Axie laten 
we de kinderen mee denken 
over een activiteit die zij 
leuk vinden en waaraan 
ze allemaal mee kunnen 
doen. Vaak zijn dit de meest 
uiteenlopende activiteiten. 

Elke dinsdag zijn we 
van 15:45 tot 16:45 uur 
bij de sportcontainer op 
het schoolplein van de 
Elbertschool. We verzamelen 
vaak bij het wijkcentrum, 
maar je mag ook zelf naar 
de sportcontainer lopen. De 
sportactiviteiten op de dinsdag 
zijn gratis. 

Alleen als het heel slecht 
weer is blijven we in het 
wijkcentrum en zijn de 
activiteiten binnen. 
Wij kunnen altijd extra 
hulp gebruiken en zoeken 
bewoners die het leuk 
vinden mee te helpen bij de 
spelactiviteiten. 
Voor meer informatie en 
opgave: Miny Westra, 
kinderwerker Wijkcentrum 

Ons Eigen Huis. 

Maxi Axie op de donderdag
Elke donderdagmiddag 
kunnen kinderen tussen de 
vier en tien jaar terecht voor 
een leuke creatieve activiteit 
in het Wijkcentrum, tot de 
kerstvakantie waren de meest 
activiteiten verzorgd door 
de KKP, de kunstenaars 
Machiel en Jonne. Er zijn 
heel veel leuke activiteiten 
geweest zoals stop-motion, 
zelf een filmpje maken met 
tekeningetjes op papier en 
een laptop en een bezoek aan 
het museum. Wat we na de 
kerstvakantie gaan doen is 
nog niet bekend. 
Let hiervoor op de flyers en de 
aankondiging op het bord bij 
het wijkcentrum.

Kinderactiviteiten in de Kamperpoort

De kinderen zijn ontzettend 
druk geweest om een mooie 
lampion in elkaar te zetten 
voor Sint Maarten.

Op 7 november hebben de 
kinderen een bezoek gebracht 
aan de Nieuwe Haven. De 
kinderen hebben de ouderen 
verrast met hun zelfgemaakte 
lampions. De kinderen werden 
leuk ontvangen door de 
mede-werkers en de ouderen. 
Uiteraard hadden de senioren 
voor iets lekkers gezorgd. 

Al met al een zeer geslaagd 
bezoek.

Inmiddels traditiegetrouw 
is er ook dit jaar weer 
een vreugdevuur in de 
Kamperpoort. Dat vindt 
dit jaar ook weer plaats op 
Oudejaarsdag, maandag 
31 december 2012. 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. 

Wijkvereniging STRIK 
organiseert samen met de 
wijkwerkers van Travers deze 
warme afsluiting van het jaar. 
Daarom zal er een gezellig
kampvuurtje ontstoken 
worden. Recycling Kampen
levert mooi, schoon hout.
Voor de liefhebbers is het 
mogelijk 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. 

Gezellig het jaar uit: 
 
Maandag 31 december 2012

Tijd: 16:00 – 18:00 uur
Locatie: Trapveldje aan de 
Meeuwenlaan

In samenwerking met de 
wijkwerkers van Travers 
Welzijn en wijkvereniging 
STRIK wordt deze activiteit 
georganiseerd. Natuurlijk 
zijn er ook oliebollen en 
chocolademelk aanwezig!  

Voor de feestdagen willen
we met u proosten op 
2012. Daarom nodigen wij 
u uit voor een gezellige 
Kerstborrel op dinsdag 
18 december in het wijk-
centrum. 

Alle bewoners uit de 
Kamperpoort zijn van harte 
welkom om vanaf 19:30 uur 
te komen. Met elkaar blikken 
we terug op het afgelopen jaar 
onder het genot van een hapje 
en drankje. Komt u ook?

Gezellig het jaar uit op Oudejaarsdag  Kerstborrel

Kinderen Kamperpoort bezoeken Nieuwe Haven



 
Evenementenprogramma t/m 

maart 2013

 7 en 8 december  HHH-Show

 15 december   Fusion of Dance

 21 december   Kees Kraayenoord & Trinity

 13 januari  Snuffelmarkt

 19 januari  Salland Olie Indoor 
   Tractor Pulling 
    
 23 en 24 januari BioVak

 26 januari   50 Jaar Pop in Concert

 2 en 3 februari  Carp Zwolle

 10 februari  Terraria en Aquaria Zwolle

 14 t/m 17 februari Handwerkbeurs

 23 februari  Zwolse Vogelmarkt

 24 februari  Snuffelmarkt

 6 maart  Stoffenspektakel

 8 t/m 10 maart  Lente TUIN & Woon beurs 
   

Wijzigingen onder voorbehoud, kijk voor de 
laatste informatie op www.ijsselhallen.nl.
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Programma Kerstvakantie 2012

Travers, STRIK, de 
Raad van Toezicht en 

de redactie van de 
Kamperpoorter wen-
sen u prettige feest-
dagen en een voor-

spoedig 2013!

 Datum:  Activiteit:     Tijd:

 18 december  Kerstborrel voor alle bewoners   19:30 uur 
   (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)  

 21 december   Soos 12+     20:00 – 22:00 uur
   (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)  

 28 december   Robot-Race      14:00 – 16:00 uur
   (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)  

 29 & 30 december  Oliebollen bakken, verkoop via STRIK Vanaf 10:00 uur
   (Wijkcentrum Ons Eigen Huis)  
   
 31 december   Vreugdevuur bij het voetbalveld  16:00 – 18:00 uur
   (Meeuwenlaan / Veemarkt)
 
 4 januari  Bowlen (kinderen en jongeren)  14:00 uur
   (Vertrek vanaf wijkcentrum Ons Eigen Huis) 

 Let op: Tijdens de Kerstvakantie is Johanna’s restaurant gesloten! Kijk verder ook regelmatig op  
 het informatiebord voor eventuele wijzigingen! 

Robot-Race

Houdt jij van techniek en uitdagingen?! Dan is de Robot-race iets voor jouw. Op 28 
december is er in het wijkcentrum Ons Eigen Huis een activiteit voor zowel kinderen als 
jongeren.

Van 14:00 – 16:00 uur kunnen kinderen van vier t/m acht jaar oud gaan bouwen met hout, metaal 
en ander materiaal. Iedereen van negen jaar en ouder gaat gemotoriseerde figuurtjes maken, 
robots dus. 

Na het bouwen wordt de middag afgesloten met een racewedstrijd tussen de verschillende 
robots. Ouders, broertjes en zusjes en wijkbewoners zijn van harte welkom het spektakel 
te komen bekijken vanaf 16:00 uur in de grote zaal van het wijkcentrum. Deze activiteit is 
georganiseerd door de Kamperpoorter Kunst Ploeg in samenwerking met de Muzerie en het 
kinder- en jongerenwerk. Voor een eigen bijdrage van € 1,- kun jij met een heuse robot naar huis 
gaan. 

Opknappen Jongerenruimte wijkcentrum Ons Eigen Huis

Handige handjes en creatieve ideeën gezocht! In de tweede week van de kerstvakantie 
(vanaf woensdag 2 januari) zal de jongerenruimte een metamorfose ondergaan. Vooral 
omdat de jongeren niet blij zijn met de kleur die de muur nu nog heeft. Alleen, daar hebben 
we de hulp van de jongeren nodig. Vanaf tien jaar of ouder, maar ook handige moeders en 
vaders zijn ook van harte welkom.

Heb jij ideeën over hoe het moet gaan worden? Zet het op Facebook, trek Bas, Ingeborg, Aron of 
natuurlijk Ingrid aan hun jas en laat je mening horen. De bedoeling is dat wij dit niet alleen gaan 
opknappen, maar dat wij dit samen doen. Van ontwerp tot oplevering, van verf uitkiezen tot het 
aanschaffem van materialen. We hear from You!

Kijk voor de activiteiten van STRIK 
op pagina 4 en 5 van deze wijkkrant!


