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Van het 

wijkteam

Wijkbulletin
Week van de wijk September 2018

De vrijwilligers van Wijkteam Noordveen nodigen 
alle wijkbewoners van Noordveen uit om samen 
met hun familie en mantelzorgers te genieten van 
deze feestweek van vrijdag 14 t/m zondag 23 
september! 

Ook voor iedereen die in Noordveen werkt, 
naar school gaat of anderszins betrokken is.

Fotograaf: Yke Ruessink

programma Vrijdag 14 t/m zondag 23 september 2018
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Programma
Vrijdag 14 september

Vanaf 19:30 uur
Vrije inloopavond in het DWK gebouw, 
Leeuweriklaan 19, Zutphen.
Kom langs voor een potje darts, poolen of leuke bordspellen!

Ondersteuning gezocht voor Wijkteam Noordveen

Wijkteam Noordveen is dringend op zoek naar wijkbewoners die zich willen inzetten voor de volgende 
ondersteunende taken:
• mede-vormgeven e-mailservice (bijvoorbeeld het verwerken van aanmeldingen, informatie    
 verzamelen voor nieuwsberichten en eventueel schrijven van conceptberichten);
• secretariële ondersteuning ( bijvoorbeeld verwerken van ontvangen e-mails, plannen onderlinge   
 overleggen van de wijkteamleden, afspraken bijhouden);
• ondersteuning t.b.v. de website (bijvoorbeeld informatie verzamelen om op de website te plaatsen  
 en te voorzien van een foto/flyer, het bijhouden van de agenda).

Voel jij je betrokken bij onze wijk en heb je een paar uurtjes per week of per maand ter beschikking? 
Dan komen we graag met je in contact om te kijken naar jouw mogelijkheden om ons met één of 
meerdere taken te ondersteunen! 

Informatie/aanmelden: wijkteamnoordveen@gmail.com

Koffie/Thee € 1,20
Bier/Limonade € 1,70
Wijn   € 2,20

Prijzen bar DWK:



15.00-18.30 uur
Pannenkoekenfeest in het Wijnhofpark.
Dit jaarlijkse feest wordt georganiseerd door twee 
actieve bewonersgroepen uit de wijk: Werkgroep 
“Berkel Wijnhofpark” en Bewonerscommissie 
Berkelpark. Jong en oud is van harte welkom in de 
natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark 
achter de Jappe-flat (Van Drinenstraat). Voor iedereen 
is er iets te drinken en je kunt gratis een pannenkoek 
eten. Verken de plek, ontmoet andere wijkbewoners en 
ontdek de mogelijkheden aan de Berkel in het mooie 
Wijnhofpark. Er is een openluchttheater met podium, 
wie wil kan daar komen zingen of een stukje spelen op 
een eigen instrument. Op een speciale kraam kunnen 
eigengemaakte en zelf meegebrachte hapjes neergezet 
worden en natuurlijk mag u er ook iets van proeven!
Dus ook voor diegenen die niet van pannenkoeken 
houden, is er zeker iets lekkers. Eventuele 
bijzonderheden over het feest zullen te lezen zijn op de 
Facebookpagina van de werkgroep: 
www.facebook.com/berkel.wijnhofpark.
De werkgroep organiseert het hele jaar leuke activiteiten 
en houdt zich ook bezig met onderhoud van de 
natuurlijke speel- en ontmoetingsplek. 
U bent van harte welkom om mee te helpen, eenmalig 
of misschien wel vaker... mail naar: 
berkelwijnhofpark@gmail.com.
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10.00-12.00 uur
NAH Café Zutphen, Studio 3 in de Lunette van Sutfene.
Een ontmoetingsplek voor mensen die te maken hebben met de gevolgen van een hersenbloeding, herseninfarct, 
ongeluk of hersenziekte. Onder leiding van een cliëntondersteuner van MEE Oost worden maandelijks informatie 
en ervaringen uitgewisseld over een thema. Deze keer: NAH en financiën. 



Welkom bij DOLCE!
DOLCE is een nieuwe ontmoetingsplek in de wijk en 
de afkorting van:
D  van Delen
O  van Ontmoeten
L  van Leren
C  van Contact
E  van Empowerment
DOLCE betekent in het Italiaans zoet. De oprichter Carlo 
Lauricella heeft Italiaanse roots, vandaar ook de keus 
voor de Italiaanse term. Tevens omdat het gebouw is 
overgenomen van de Italiaanse Vereniging Zutphen welke 
ook nog wekelijks samen komt op deze locatie.

Carlo vertelt: “We geloven in een diepere betekenis van wat 
DOLCE (zoet) is voor de mens. Hier geven we handen en 
voeten aan om in de praktijk te brengen. 
We zijn nog in een opstartende fase. Sterker nog, we zijn 
nog aan het verbouwen. Het gebouw is (al wel) beschikbaar 
voor diverse doeleinden, ten eerste voor maatschappelijke 
doeleinden.” 

CHILL OUT & Have Fun bij Dolce  
Binnen: tafeltennis, tafelvoetbal, darten, poolen, playstation, 
gezelschapsspelletjes, muziek luisteren, muziek maken, bij 
interesse les in gitaar spelen en verder zijn er kleine hapjes 
en een drankje aan de bar verkrijgbaar.
Buiten: sport en spel

Carlo voegt nog toe: “De muziek die gedraaid wordt bij 
Dolce heeft geen seksuele of gewelddadige lading, maar 
is wel keigaaf.” 

Samen koken en eten is op zondag 16 september ook 
mogelijk! Het is dan de bedoeling dat de jongeren zelf 
boodschappen doen en de maaltijd bereiden met eventueel 
hulp vanuit Dolce. Bij interesse hiervoor uiterlijk 16.00 uur 
inschrijven. Kosten € 4,- p.p.

Benieuwd geworden? Kom ook!

Deventerachterpad 2
7203 AG Zutphen
Tel: 06 48266066
E-mail: ragazzolauricella@hotmail.com

Voor meer info zie:
https://www.facebook.com/buurthuis.dagactiviteiten.
miniconferentie.centrum/
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10.30 - 12.00 uur
Ochtendworkshop ‘Kopje Theekenen’.
Een workshop intuïtief tekenen, onder leiding van 
wijkbewoonster Bertien Loman op zondagochtend 16 
september. Bertien vertelt: “Kopje Theekenen” staat voor 
een moment van aandacht voor jezelf. We beginnen de 
workshop altijd met ‘thee met een kaartje’. Daarna gaan 
we aan de hand van een korte opdracht, een verhaal, 
gedicht, lied en/of meditatie tekenend op weg!
Tekenervaring is niet nodig, Nieuwsgierigheid wel!
Alle materialen zijn aanwezig. Er geldt een eigen 
bijdrage van €2,50 per persoon, te voldoen tijdens 
de inloop vanaf 10.15 uur. En er is plaats voor 
maximaal 7 deelnemers. Graag vooraf opgeven via 
wijkteamnoordveen@gmail.com.
Aanvang: 10.30 uur
Duur: Minimaal een uur, met een uitloop tot 12.00 uur.
De workshop vindt plaats in de buurthuiskamer
 “Bij de Buren”, Weg naar Laren 59.

14.00 - 17.00 uur & 19.00 - 22.00 uur
CHILL OUT & Have Fun bij DOLCE
In de Week van de Wijk zullen we het gebouw aan de 
Deventerachterpad 2 en onszelf ter beschikking stellen 
om met name jongeren tussen de 12 en 20 jaar een 
CHILL OUT & Have Fun plek te bieden, maar iedereen 
is welkom!

vlnr: Gwendolyn, Carlo, Olha &  Angelo

Prijzen bar

Koffie/Thee     € 1,00
Frisdrank        € 1,50
Chips/Snacks € 1,00
Ook zijn er Indonesische hapjes 
voor een kleine vergoeding.
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09.30 - 12.00 uur
Buurtsoos in de grote zaal van 
het DWK gebouw.
Deze ochtend wordt georganiseerd voor iedereen die 

het leuk vindt om eens kennis te 
maken met koersbal, of die van 
poolbiljarten en/of tafeltennis houdt. 
En voor wie het leuk vindt om weer 
eens buurtgenoten te ontmoeten. 
Gratis entree, bar open.

15.00 - 16.30 uur
Rollatorloop Arcus 
Fysiotherapie i.s.m. Polbeek.
Ook dit jaar organiseert Arcus Fysiotherapie weer de 
rollatorloop en wel op maandag 17 september 2018. 

De loop wordt georganiseerd bij 
‘De Polbeek’ en start om 15.00 
uur. Rond 16.00 uur is de diploma 
uitreiking en de dag wordt voor 
de deelnemers afgesloten met 
een (gratis) kopje soep. Vanaf 6 
augustus oefenen deelnemers 
wekelijks voor de Rollatorloop. 

Het oefenen wordt ook bij ‘De Polbeek’ gedaan, er 
wordt verzameld bij de pomp. De loop is bedoeld voor 
mensen die met een rollator lopen maar ook mensen 
die nog zonder rollator kunnen lopen zijn van harte 
welkom. Komt u kijken en aanmoedigen? Tijdens dit 
gezellige evenement kunt u ook de andere wijkbewoners 
ontmoeten.

19.30 - 21.00 uur
Shut Up And Write Zutphen leest voor!
Als vervolg op Voorlezen in de Zomer in de tuin van 
Musea Zutphen, de Kaardebol Zutphen en de Overtuin 
in Warnsveld, nu ook in het 
restaurant van Polbeek!
Kom luisteren naar de schrijvers 
van Shut Up And Write en 
vergeet de wereld van alledag. 
De schrijvers van het Zutphens 
schrijfcafé lezen voor uit eigen 
werk: reisverhalen - gedichten - passages uit boeken 
- fantasy - kronkels - overwegingen en belevenissen, 
het kan van alles zijn. Laat u verrassen op deze Week 
van de Wijk-maandagavond in het restaurant van de 
Polbeek, Van Dorenborchstraat 1, Zutphen. 
Wees welkom!
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19.30 - 21.00 uur
Rondleiding Noordveen (per fiets)
Verzamelen: parkeerplaats DWK-gebouw, aan de 
Leeuweriklaan. Vooraf opgeven is niet nodig. Op 
dinsdagavond tijdens de Week van de Wijk verzorgt 
wijkregisseur Kees Meijer een rondleiding door de 

wijk Noordveen. De route 
zal vooral gaan langs 
projecten die door bewoners 
zijn uitgevoerd. Maar ook 
langs andere plaatsen en 
projecten die van invloed 
zijn op het leven en werken 
in Noordveen. Kees licht de 
achtergronden toe, vertelt 
hoe dingen zijn ontstaan, 

welke kansen en uitdagingen er lagen en liggen 
enzovoort. Hebt u zelf iets waar u meer over wilt weten? 
Sluit op dinsdagavond aan en laat het weten. De route 
wordt aangepast aan de wensen van de deelnemers. 
De rondleiding gaat per fiets. Uiteraard graag zelf 
meenemen. Een doventolk heeft zich vrijwillig 
aangemeld om mee te fietsen en te tolken waar nodig. 
De rondleiding zal rond 21:00 uur eindigen aan het 
Deventerachterpad waar u iets te drinken krijgt. 

Bent u ook benieuwd naar wat er speelt 
in de wijk? 
Wilt u wel eens een openbare vergadering 
van het wijkteam bijwonen? Dat kan! U bent 
van harte welkom. Wij vergaderen weer op de 
volgende avonden (aanvang 20.00 uur):
• donderdag 25 oktober 2018 (locatie:  
 DOLCE, Deventerachterpad 2)
• dinsdag 18 december 2018 (locatie:  
 Rode Kruisgebouw, Van Drinenstraat 4)
De agenda wordt steeds voorafgaand aan de 
vergadering via onze e-mailservice verzonden. 
Vergaderdata en -locaties voor 2019 worden aan 
het eind van het jaar bekend gemaakt via onze 
e-mailservice, zodat u ze meteen op de kalender 
kunt zetten.

BLIJF OP DE HOOGTE!
Heeft u zich al aangemeld voor onze e-mailservice? U ontvangt dan e-mails met informatie over 
(activiteiten in) de wijk, het wijkteam en van de gemeente. U kunt zich op elk gewenst moment weer 
afmelden. Meld u aan op onze website www.noordveenzutphen.nl of mail uw naam en woonadres naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com.
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15.00 - 16.00 uur
Interactieve clownsvoorstelling Dichterbij - 
Clown Mia zoekt zich het rotje

Een uitnodiging van 
wijkbewoonster Nel de Greef 
en het COA! 
Inloop vanaf 14.30 uur, azc 
Voorsterallee 1, graag met 
legitimatie melden bij de 
receptie. Help je mee om 
samen met clown Mia de lege 
flessen te vinden? Zijn ze 
verstopt? Zijn ze gestolen? 
Zijn ze...Wie weet het? Alle 
kleine en grote mensen zijn 
welkom op deze humoristische 
speurtocht.

15.30 - 20.30 uur
Gratis (proef)lessen Helga van den Berg
Wijkbewoonster Helga van den Berg geeft al jaren 
ontspanningslessen aan kinderen, tieners en 
volwassenen. Zij verzorgt Relax Kids en yoga lessen 
in haar praktijk The Flow Zutphen, op scholen, bij 
bedrijven en in de Bovenkamer in Zutphen. Zij wil graag 
de bewoners van Noordveen kennis laten maken met 
haar lessen op woensdag 19 september. Er zijn 3 gratis 
lessen:
Kinderen: Ga je mee op een bijzonder avontuur? 
Kinderyoga is spelenderwijs in balans komen. We doen 
met veel plezier yoga oefeningen en spelletjes, waarbij 
we onze fantasie gebruiken en ontspannen.
Volwassenen: Bij het ontspanningsuur is er beweging, 
ontspanning en (stoel) yoga. Hierbij houdt Helga 
rekening met ieders kunnen en ieders beperkingen. De 
lessen zijn ook geschikt voor senioren.
Volwassenen: Doe jij mee met Flow & Relax? Een 
les voor volwassenen die willen (leren) ontspannen. 
Kom heerlijk tot ontspanning en in balans. Een les met 
yogaoefeningen en ruimte voor ontspanning.

15.30 - 16.30 uur: Ontspanningsuur
Voor minder valide deelnemers en senioren
16.45 - 17.30 uur: Kinderyoga
Voor kinderen basisschool
19.30 - 20.30 uur: Flow & Relax
Voor volwassenen

Locatie: Studio 3 in de 
Lunette van Sutfene.
Opgeven voor gratis proefles: 
theflowzutphen@gmail.com
Voor meer informatie zie:
www.theflowzutphen.nl

Van idee tot deurmat, wij bieden u een totaalpakket.
Direct Verspreidingen werkt uw idee uit naar een mooie 
krant of pakkende flyer, precies zoals u wilt. Naast het 
ontwerp en de opmaak (indien gewenst zelfs inclusief 
redactionele invulling en fotografie), regelen wij het 
drukwerk, transport en de verspreiding.
Uw voordelen:
Alles onder een dak, korte lijnen/vaste contactper-
sonen, bewaking van uw huisstijl, kostenbesparing, 
geen extra kosten meer voor bijvoorbeeld bundelen of 
transport, aantrekkelijke tarieven, altijd korting als u uw 
totaalproduct (ontwerp/opmaak + drukwerk + 
verspreiding) bij ons onderbrengt.
Meer informatie?
Bel 055-53 41 798 of vul het offerte formulier in op 
www.directverspreidingen.nl. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op om uw wensen te 
bespreken.
De opmaak en de verspreiding van dit 
wijkbulletin is geheel verzorgd door 
Direct Verspreidingen.
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09.30 - 11.30 uur
50+ voetbal AZC: All Star Voetbal
Ongedwongen, op je eigen tempo en niveau en onder 
begeleiding van een gediplomeerd beweeg trainer 
lekker voetballen. Dat is All star voetbal op sportpark 
Hanzepark (AZC voetbalvelden).
Iedere donderdag beginnen we om 9.30 uur met een 
kop koffie of thee en om 10.00 uur beginnen we met de 
warming up gevolgd door een klein uurtje voetbal.
Bent u 50 jaar of ouder, lijkt het u leuk om (weer) 
in beweging te komen en vindt u het belangrijk dat 
bewegen gezellig, sociaal en laagdrempelig moet 
zijn….. Meldt u dan aan!
De kosten voor deelname bedragen € 2,- per keer 
(incl. koffie/thee) en aanmelden kan via:
verenigingscoach@azczutphen.nl of via 06-51614000.

10.00 - 12.00 uur
Match-Markt WeHelpen in Polbeek - vraag en 
aanbod bij elkaar.
Wilt u al een hele tijd dat schilderij ophangen maar lukt 
dat niet? Vindt u het fijn als iemand af en toe uw hond 
uitlaat? Wilt u nu en dan een kop koffie drinken met een 
ander? We hebben allemaal wel eens behoefte aan 
wat hulp of gezelschap. Én we hebben allemaal onze 
eigen talenten en vaardigheden, waarmee we een ander 
wellicht kunnen helpen.
Tijdens deze ochtend brengen wij, Polbeek en leden 
van het Aanjaagteam WeHelpen Zutphen Warnsveld, 
hulpvragers én hulpaanbieders met elkaar in contact 
en proberen we samen vraag en aanbod aan elkaar 
te koppelen. Misschien bent ú wel die handige klusser 
die dat schilderij kan ophangen? Of bent u een echte 
dierenvriend die met alle plezier af en toe de hond van 
een wijkbewoner uitlaat? Op ludieke wijze kunt u aan 
de thema-kraampjes in contact komen met een ander. 
Wellicht kan deze persoon uw hulpvraag beantwoorden 
of ontstaat er een leuk contact! Tevens kunt u onder het 
genot van een kopje koffie of thee andere wijkbewoners 
ontmoeten en een praatje maken. WeHelpen.nl is een 
online platform voor iedereen die een ander wil helpen 
of geholpen wil worden. 
Wij brengen deze ochtend WeHelpen in de praktijk en 
kunnen u daarnaast uitleg geven over het gebruik van 
de website www.wehelpen.nl/Zutphen. We hopen u te 
begroeten in Polbeek, van Dorenborchstraat 1, Zutphen.

14.30 - 16.00 uur
Optreden Duo Skyline
Op donderdagmiddag 20 september treedt het Duo 
Skyline op in zaal de Coehoorn in de Lunette.
De wijkconsulenten en activiteitenbegeleiders van 
Sutfene laten weten: “Onze buren van wijk Noordveen 
zijn van harte welkom om mee te genieten van hun 
optreden. Jos Helledoorn en Arnout Dantuma zingen 
o.a. covers van Neil Young en begeleiden zichzelf op 
de akoestische gitaar.  De middag begin om 14.30 uur 
en duurt tot circa 16.00 uur. U krijgt een hapje en een 
drankje. Er zijn geen kosten verbonden aan de middag. 
Opgave is niet nodig, maar vol = vol.” 
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10.30 - 11.45 uur
‘Uit de Regio’ Fotopresentatie Jan van 
Bemmel met foto’s van Zutphen.
Op uitnodiging van Sutfene houdt Jan van Bemmel een 
lezing over Zutphen en laat hij foto’s zien van de jaren 
1948 tot 2000. Vanaf 10.00 is zaal de Coehoorn in de 
Lunette van Sutfene open voor alle belangstellenden en 
staat de koffie klaar. U bent van harte welkom.

Starten tussen 14.00 - 15.45 uur
Levend Ganzenbord vanuit Polbeek
Levend ganzenbord dwars door Wijk Noordveen als 
originele opening van de Buurt-Bordspellen-Bank, 
waarbij de wijk even het speelbord is voor een levendig 
spel. Deelnemen kan in spontaan gevormde groepjes, 
of in zelfgevormde teams, met buren, gezin/familie.
Na een kopje koffie/thee/ranja gaat u al dobbelend 
de buurt in, om bij verschillende buren, winkels en 
organisaties met vragen en opdrachten aan de gang 
te gaan. Pas op voor de herberg en de put, want dan 
vergooit u de kans op winst. In het restaurant van 
Polbeek kunnen deze middag de door het Oranjefonds 
geschonken spellen alvast bekeken en uitgeprobeerd 
worden. Prijsuitreiking is om 16.30 uur in Polbeek.
Winnaars worden tevens bekend gemaakt tijdens het 
stampottenbuffet in het DWK-gebouw. Vanaf 17.00 
uur kunt u voor een kleine bijdrage aan deze maaltijd 
deelnemen.

17.00 - 19.30 uur
Stamppottenbuffet in het DWK gebouw, 
Leeuweriklaan 19.
Er is keuze uit verschillende soorten stamppot.
Kindermaaltijd of maaltijd zonder vlees € 3,50
Maaltijd met vlees (vervanger) € 4,50.
Verder te koop: toetje, koffie, thee, fris, wijn en bier.
Vorig jaar bleek dat er ruim genoeg was, desondanks 
geldt: op = op.

Buurt-Bordspellen-Bank (BB-Bank)
De BB-bank is een gratis spellen-uitleen voor en door 
buurtbewoners. Neem de traditionele en moderne 
spellen mee naar huis of kom ze uitproberen in Polbeek 
evt. samen met bewoners, cliënten en vrijwilligers.
De BB-bank heeft spellen voor alle leeftijden en biedt 
een unieke kans op ontmoeten en contact. De bank 
wordt beheerd door Polbeek-bewoners.

Oproep bewoners in rolstoel
Wilt u tijdens de Week van de Wijk een bewoner in 
rolstoel meenemen? Bijvoorbeeld met het levend 
ganzenbord, het stamppottenbuffet in het DWK-
gebouw of naar het pannenkoekenfeest in het 
Wijnhofpark? U kunt iemand hier veel plezier mee 
doen en zelf maakt u op die manier een gezonde 
wandeling door de wijk. 
Aanmelden bij Irma Mulder (bij voorkeur) via 
i.mulder@zorggroepsintmaarten.nl of 
bel 0575-498498. Vermeld duidelijk om welke 
activiteit het gaat waarbij u iemand vanuit Polbeek 
wilt meenemen en hoe laat u dan bij Polbeek bent.

Vrijdagmiddag activiteit



Tot 9.00 uur       
Voorbereidingen organisatie: 
opbouw en indeling braderie.

Vanaf 9.00 uur   
Inrichten gehuurde kramen braderie en plekje zoeken 
voor kleedjesverkoop. Eventuele aanwijzingen van de 
organisatie dienen te worden opgevolgd.
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13.00 - 16.00 uur
Open dag asielzoekerscentrum Voorsterallee
Sinds eind juli 2016 worden in het asielzoekerscentrum 
(azc) aan de Voorsterallee vluchtelingen opgevangen. 
Onder de bewoners zijn zowel gezinnen met kinderen 
als alleenreizenden. De meeste bewoners zijn afkomstig 
uit Syrië, maar er zijn ook bewoners met andere 
nationaliteiten aanwezig zoals bijvoorbeeld uit Eritrea en 
Iran. In dit azc kunnen maximaal 450 mensen verblijven.
Jaarlijks is er op burendag een open dag, net als op veel 
andere azc’s in Nederland. Het programma van deze 
open dag is te lezen op www.openazc.nl.
De open dag wordt georganiseerd door het COA in 
samenwerking met Vluchtelingenwerk, IND (Immigratie- 
en Naturalisatiedienst) en DT&V (Dienst Terugkeer & 
Vertrek).

10.00 - 16.00 uur
Braderie Weg naar Laren (en omgeving)
Met onder meer kramen van wijkbewoners en 
organisaties uit de wijk, verrassende aanbiedingen van 
Coop en informatie over Wijk van de Toekomst. Kom en 
win aan de kraam van Wijkteam Noordveen het heerlijke 
grote krentenbrood gesponsord door Van Rooyens 
Bakkerij.

17.00 - 19.30 uur
Jaarlijkse Buurt-BBQ op de Weg naar Laren
Neem zelf vlees, bord en bestek mee. Drinken kan ter 
plaatse gekocht worden. Het geheel wordt verzorgd door 
Slagerij Lammers. Zie ook de aanbieding hieronder!

Slagerij Lammers

Weg naar Laren 44 | 7203 HM | Zutphen
0575 - 516 188

Week van de Wijk 
BBQ pakket

Saté | Hamburger | Spies | Filetlapje
voor maar € 5,00

Gratis sauzen, salades 
en stokbrood!

OP = OP

Uw vers specialist!

Dag Actie! 
Geldig op zaterdag 23 september 2018

Bij aankoop van één portie friet met één 
snack naar keuze, krijgt u een blikje 

frisdrank erbij voor € 1. (niet geldig voor energydrank) 
of een flesje ice tea voor € 1,30

Weg naar Laren 54 | 7203 HM | Zutphen
0575 - 513 074 
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12.00 - 23.30 uur
Open podium/muziekprogramma
Bij het maken van het wijkbulletin was er al een 
planning klaar van de optredens! Uiteraard is die onder 
voorbehoud. We starten met een optreden van Carolina, 
een Zutphense zangeres met liefde voor jazz en pop.
Gevolgd door Hypnoisers, een Zutphense pop & 
rock band. Na de eerste twee optredens gaan we 
door met pop covers van de Vadersband van de Jan 
Ligthartschool. Gevolgd door CratonScale. Rond 18.00 
uur het jaarlijkse optreden van dweilorkest ‘t Spul(t) 
tijdens de Buurt BBQ ter hoogte van en gesponsord 
door Slagerij Lammers. Op het podium staat rond 19.00 
uur weer een Zutphense band klaar: BOOT! Tijd om te 
genieten van een uur vol soul covers. Later volgt NYB 
met stevige funk rock. De avond wordt afgesloten door 
vertrouwde gezichten. Jolanda Steman en haar band 
spelen aanstekelijke pop/rock covers.

Programma
zaterdag 22 september

CratonScale; deze vier-koppige band is eigenwijs 
genoeg om aan bestaande muziek zo hier en daar 
een ‘Craton Scale’ randje toe te voegen. Classic Rock, 
Pop, Soul of Blues, zangeres Mariska, gitarist Reinie, 
bassist Marcel en drummer Jef creëren met veel lol en 
passie de juiste sound.

NYB staat voor rock, dus stevig, melodisch met hier 
en daar een funky en alternative sausje.NYB begon 
gelijk goed met een liveoptreden afgelopen december 
2017 tijdens de Serious Request festival in Apeldoorn, 
wat goed aansloeg bij het publiek.

Hypnoisers, een Zutphense pop & rock band; De 
band werd begin 2013 met de naam KnockSlock 
gestart met als enige uitgangspunt dat de nummers 
stevig en zelf geschreven moesten zijn. Na enkele 
bandwisselingen is besloten om per 1 januari 2018 
door te gaan onder de nieuwe naam Hypnoisers: Rock 
met punk, ska, grunge en rap gemengd. Hoe noem je 
dat? Explosive Rock!

De organisatie en programmering voor het live 
muziek podium wordt sinds jaar en dag verzorgd 
door de Stichting Popcollectief Zutphen, ook wel 
bekend als Zutpop. De stichting zet zich al jaren lang 
in om aanstormend poptalent een steuntje in de rug 
te geven. Het wijkpodium is bij uitstek de plek om 
voor het eerst echte podiumervaring op te doen, in de 
schijnwerpers staan, leren om te gaan met techniek 
en publiek met behulp van ervaren mensen. Lijkt het 
je wat om zelf ook op te treden? Of wellicht ben je 
geen artiest maar zoek je leuke lokale bands of hulp 
bij organisatie? Aarzel dan niet om per e-mail contact 
op te nemen met hansboersbroek@hotmail.com.



Even voorstellen...
Vorig jaar nieuw in de wijk gekomen, nèt te laat om zich te kunnen voorstellen in het 
wijkbulletin. Daarom nu alsnog:

Cafetaria Goldenbelds, een familie bedrijf sinds 1988! Begonnen onder de naam Midi op bedrijventerrein de Mars, nu 
een fastfood service gevestigd aan de Van der Capellenlaan 58 te Zutphen. Hier onderscheiden wij ons voornamelijk 
met burgers en vis. Burgers bereid van 100% rundvlees, geserveerd op een brioche burger bun. Kibbeling en 
lekkerbekken van kabeljauwfilet gebakken in beslag. En natuurlijk niet te vergeten, al 30 jaar lang een familierecept, 
de zelfgemaakte gehaktbal! Maar voor een ouderwets lekkere kroket of frikandel kunt u ook altijd bij ons terecht. Ook 
heeft u bij ons de keuze tussen normale frieten en Vlaamse frieten. Ons pand is volledig ecologisch ondersteund 
en klaar voor de toekomst. Hetzelfde geldt voor ons verpakkingsmateriaal, wat volledig ecologisch afbreekbaar is. 
Wat ons pand nog meer uniek maakt is onze drive thru. Hier kunnen telefonische bestellingen, en in de toekomst 
bestellingen via onze bestel site, afgehaald worden zonder dat u de auto uit hoeft. Makkelijk en snel. Een gezellige 
sfeer en klantvriendelijkheid staat bij ons hoog in het vaandel. En om dit samen met je familie te kunnen realiseren is 
fantastisch! Wij verwelkomen u dan ook graag om gezellig een hapje en een drankje bij ons te komen nuttigen.

Tot snel, groeten team Goldenbelds
Van der Capellenlaan 58

zondag 23 september

14.00-18.00 uur
Jamsessie DWK
Jamsessie in grote zaal van het DWK-gebouw, gratis 
entree, ook voor niet-leden. De zaal en bar zijn open 
vanaf 13.30 uur. Je kunt komen en gaan wanneer je 
wilt en het is voor alle leeftijden. De jamsessie is voor 
iedereen die gezellig bezig wil zijn met muziek spelen, 
maar ook voor kijkers en luisteraars uit de buurt. Breng 
zelf je instrument mee, stap op het podium en speel 
de sterren van de hemel met je mede-muzikanten, de 
apparatuur is hiervoor aanwezig! Ook kan je natuurlijk 
gezellig komen luisteren en/of (pool)biljart spelen. Darten 
kan ook, maar wel graag je eigen pijlen meenemen!

19.00 - 22.00 uur
CHILL OUT & Have Fun 
bij DOLCE
Voor meer informatie, zie 
pagina 4 in dit wijkbulletin.
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