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Beste Wijkbewoners 
Voor u ligt alweer voor de veertiende keer 
een speciale uitgave van het Wijkbulletin, in 
verband met de Week van de Wijk, welke dit 
jaar start op vrijdag 19 september en wordt 
afgesloten op zondag 28 september aan-
staande. 
Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd om 
u een gevarieerd en uitgebreid programma 
aan te kunnen bieden. Dit kon alleen met 
hulp van tal van vrijwilligers, sponsors en  
beroepskrachten in de Wijk.  
Zo zijn er activiteiten georganiseerd door de 
Polbeek en Sutfene, maar ook door Kinder-
net en het DWK.  
Ook leveren de in onze wijk actieve bewo-
nersgroepen van speeltuin Praebsterkamp en 
bewonerscommissie Berkelpark een bijdrage 
aan de Week van de Wijk. (meer over speel-
tuin Praebsterkamp is te lezen op onze web-
site http://www.noordveenzutphen.nl/
category/projecten/preabsterkamp/)  
Achter de schermen is er hard gewerkt. Wij 
hopen van harte dat al deze activiteiten bij 
mogen dragen aan de sfeer in onze wijk en 
hopen u in september ergens te mogen ont-
moeten. 
Wijkteam Noordveen Zutphen. 

EEEE----mailservicemailservicemailservicemailservice    
Door u aan te melden voor onze  

e-mailservice, ontvangt u berichten over  
activiteiten en actuele zaken in de wijk.  

U kunt zich aanmelden door een mailtje met 
uw naam en adres te sturen naar:  
wijkteamnoordveen@gmail.com  

o.v.v. e-mailservice 

 

Nieuwsgierig naar wat er speelt  
in uw Wijk? 

 
Kijk op www.Noordveenzutphen.nl  

onze Wijkwebsite 

Advertentie:Advertentie:Advertentie:Advertentie:    
Wijkteam Noordveen is op zoek naar een  

notulistnotulistnotulistnotulist die 4 à 5 keer per jaar wil notuleren 
tijdens onze vergaderingen. 

Ben je betrokken bij je wijk en wil je wel iets 
doen? Stuur dan een mailtje naar: 

Wijkteamnoordveen@gmail.com en we zullen 
je met open armen ontvangen. 
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Van het Wijkteam 
Alweer tweeënhalf jaar is Wijkteam Noord-
veen als zelfstandige groep bewoners actief 
in de wijk. Natuurlijk kunnen wij nog steeds 
een beroep doen op de Wijkregisseur, Kees  
Meijer en is ook de Wijkwethouder, Patricia 
Withagen, nauw betrokken bij het Wijkteam. 
Ook Yvonne Hendriks van Perspectief, Wilco 
van Dijk en Yilmaz Uluçay, de wijkagenten 
voor Noordveen en de Wijkconsulente van 
Woonbedrijf ieder1, Corien Westemeijer,  
bezoeken regelmatig onze Wijkteamvergade-
ringen. 
 
Om u als wijkbewoner op de hoogte te  
houden van alles wat er speelt in de wijk is 
er een website speciaal voor Noordveen.  
www.Noordveenzutphen.nl 
 
Op deze website vindt u o.a. de volgende  
Informatie: 
*Wijkagenda 
*Verkeer / wegwerkzaamheden 
*Informatie over de Week van de Wijk 
*Komst AZC Voorsterallee 
*Acties tegen inbrekers 
 
Ook kunt u op de website de vergaderdata -
en locaties vinden, zodat u weet wanneer het 
Wijkteam vergadert. 
 
Via onze e-mailservice kunnen we contact 
leggen met u, de Wijkbewoners. Actuele, 
voor bewoners relevante informatie,  
verspreiden wij via de e-mailservice. 
 
Maar, het Wijkteam kan nog best wat ver-
sterking gebruiken. Wij zijn o.a. op zoek 
naar een notulist voor onze vergaderingen. 
Maar ook wanneer u gewoon belangstelling 
heeft voor uw Wijk bent u van harte welkom 
op onze vergaderingen.  
 

Ken je Wijk-expositie 
Op 3 locaties in de wijk is een “Ken je 
Wijk”expositie ingericht. 
*De Lunette, Coehoornsingel 3, alle dagen 
open.(contactpersoon Karin Nieuwenhuis,  
knieuwenhuis@sutfene.nl) 
*Polbeek, van Dorenborschstraat 1, alle da-
gen open. (contactpersoon Hariёt Vleerbos) 
*Pand Weg naar Laren 59.  

Ma.- vr.ochtend en tijdens activiteiten open. 
Contactpersoon Yvonne Hendriks, 
y.hendriks@perspectiefzutphen.nl. 
U wordt van harte uitgenodigd om tijdens de 
Week van de Wijk de exposities te komen  
bekijken en hier zelf uw foto’s, boekjes en  
tekeningen aan toe te voegen. Zo wordt het 
een expositie voor en door wijkbewoners.  

 
Maak uw “Wens voor 
de Wijk” kenbaar. 
Als Wijkteam willen we 
graag weten welke wensen wijkbewoners 
hebben voor hun wijk, buurt of straat en wat 
zij daarin zelf willen en kunnen betekenen. 
Welke talenten kunt u/ kun jij inzetten voor 
de wijk? Wat heb je daarbij nodig?  
Kunnen wij dit samen realiseren? 
 We hebben Marian Dijksman, van Dijks-
man Managment, gevraagd om ons te helpen  
deze informatie te verzamelen door tijdens de 
Week van de Wijk met mensen in gesprek te 
gaan over hun “Wens voor de Wijk”. 
Zij zal daarna samen met ons kijken hoe we 
“vraag en aanbod” kunnen samenbrengen.  
Ons doel is het Wijkbudget in te zetten voor 
zoveel mogelijk mensen in Noordveen met bij 
voorkeur in elke buurt een project of  
activiteit, door bewoners aangedragen. 
Wanneer u uw contactgegevens bij Marian 
achterlaat houden we u, via de e-mailservice, 
op de hoogte van het vervolg. 
Marian Dijksman is tijdens verschillende  
activiteiten in de Week van de Wijk aanwezig. 
U kunt haar treffen op de volgende dagen en 
locaties: 
Zaterdag 20 september:  
10.00 uur tot 13.30 uur in de Lunette  
Zondag 21 september: 

15.30 uur tot 19.30 uur bij het  
Pannenkoekenfeest (Wijnhofpark). 
Maandag 22 september:  
10.00 uur tot 13.30 uur in de Polbeek 
Woensdag 24 september: 

Tijdens de Wandeling “Lopenderwijs” vertrek van-
af de Polbeek. 
Vrijdag 26 september: 
13.00 uur tot 16.30 uur aan de koffietafel in de 
Coop aan de Weg naar Laren. 
Zaterdag 27 september: 
Dit is de laatste dag dat u uw wens voor de  wijk 
kenbaar kunt maken: Marian is van 10.00 uur tot 
14.00 uur aanwezig op de Braderie Weg naar  
Laren. 2 



 

Vrijdag 19 september  
van 19.00 uur tot 21.00 uur in de  

Lunette (Sutfene) Coehoornsingel 3 

“Noordveen heeft Talent “ 

Kan je goed zingen, dansen, goochelen, een 
instrument bespelen of een gedicht voordra-
gen?  Dan is dit de gelegenheid dat aan een 
groter publiek te laten zien. Voor jong en 
oud! 
Een jury zal alle optredens beoordelen. Dus 
kom om 19.00 uur naar de Lunette en laat 
zien wat je kunt! Of kom kijken naar allerlei 
optredens! 
Opgeven bij Charissa Lenting:  
clenting@sutfene.nl 
 
 
 
 

Zaterdag 20 september 
van 10.00 uur tot 14.00 uur in de  

Lunette, Coehoornsingel 3 

Zomerfeest 
Vandaag kunt u bij Sutfene terecht voor ver-
schillende activiteiten. Samen met Kindernet 
organiseert Sutfene “Het Zomerfeest”. 
Zo is er een Kleedjesmarkt met muziek  
in de Singel, zijn er Oudhollandse spelen 
in de Coehoorn, kunt voor live muziek  

terecht in de brasserie en vindt u buiten voor 
de kinderen een springkussen en een  
banjercaravan. Iedereen is van harte  
welkom. Het is voor jong en oud. 
Wil je ook spulletjes verkopen? Dat kan. 
Aanmelden niet nodig. Vergeet niet uw/
jouw eigen kleedje mee te nemen en na 
de tijd je spullen weer op te ruimen. 
Voor vragen: Charissa Lenting,  

tel. 06 51 66 29 56 of:  

clenting@sutfene.nl 

Tijdens deze activiteiten kunt u ook te-
recht bij Marian Dijksman voor uw 
“Wens voor de Wijk” (Meer over  
Marian Dijksman vindt u op pag.2). 
 
De Banjercaravan: 
Alle kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar 
zijn van harte welkom om onbezorgd  
buiten te komen spelen. 
Hiervoor is de Banjercaravan volledig  
ingericht met allerlei speelgoed. 
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Stichting Banjeren Zutphen  
bezorgt met haar vrijwilligers 
kinderen van 4 tot 12 jaar een  
onvergetelijke speelmiddag.  
De Banjer-caravan is daartoe 
volledig ingericht met  
allerlei speelgoed. 

 

Zondag 21 september 
Creatieve Middag 
Van 12.00 uur tot 15.00 uur 
Weg naar Laren 59. 

U bent van harte welkom voor een gezellige 
creatieve middag in Pand Weg naar Laren 59. 
De deelname is gratis.  
Dus kom naar de gezelligste huiskamer van 
Noordveen. 
 
 
 
 
 

“Pannenkoekenfeest”  
Van 15.30 uur-19.30 uur:   

Wijnhofpark.(achter Jappeflat aan de van Drinenstraat) 

Bewonerscommissie Berkelpark  
organiseert een Pannenkoekenfeest in het 
nieuw ingerichte Wijnhofpark. Komt u ook?  
Voor de kinderen staat ook hier de  
Banjercaravan. 
Vaar gratis met de fluisterboot naar Sutfene 
en bekijk de “Ken je Wijk”expositie. Natuurlijk 
kunt u ook terugvaren.  
Voor het Pannenkoekenfeest dient u uw eigen 
bord en bestek mee te nemen. 
Bij slecht weer wordt het Pannenkoekenfeest 
verplaatst naar de kantine van de IJsbaan en 
vaart de fluisterboot tot de IJsbaan. 3 



 

Fluisterboottocht:  
Van 15.30-19.30 uur: 
In Sutfene kunt u de expositie ‘Ken je wijk’  
bekijken. Sutfene nodigt u, als wijkbewo-
ner, van harte uit om uw foto’s van de wijk 
een plek te komen geven in de expositie. Zo 
wordt het een expositie voor en door Wijk-
bewoners. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met: Karin Nieuwenhuis, 
knieuwenhuis@sutfene.nl 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huifkartocht: 
Van 15.30 uur tot 19.30 uur. 
Voor rolstoelafhankelijke bewoners organi-
seert Sutfene een huifkartocht naar het  
Pannenkoekenfeest. Wanneer in de huifkar 
plekken vrij zijn, kunnen andere wijkbewo-
ners ook met de huifkar mee. Sutfene roept 
wijkbewoners op zich aan te melden als 
vrijwilliger om een bewoner te begeleiden. 
(aanmelden kan bij aoverkamp@sutfene.nl 

Maandag 22 september 
Breiclub Pand Weg naar Laren 59 
Van 10.00 uur tot 12.00 uur 

Samen breien, haken of punniken we aan 
de Winterjas voor speeltuin Praebster-
kamp. 

Presentatie Kring Apotheek  

Van 14.00 uur tot 16.00 uur  
Polbeek, van Dorenborchstraat 1. 
Onderwerp: kwetsbare ouderen 
 
 
 
 
 

Wens voor de Wijk 
Van 10.00 uur tot 13.30 uur. 
Restaurant Polbeek van Dorenborchstraat 1. 
Vertel Marian Dijksman, onder het genot van 
een kopje koffie, over uw “wens voor de wijk”. 

Wandeling door de wijk met  
Wandelclub Noordveen  
Van 18.15-19.30 uur:  

De wandeling start om 18.30 uur bij de  
Polbeek, van Dorenborchstraat 1. 
Eindpunt naar keuze Polbeek of Rode Kruis 
gebouw. Aansluitend kunt u iets drinken in het 
Rode Kruisgebouw. 
 
Wijkbewoners in rolstoel worden van harte  
uitgenodigd ook mee te gaan.  Wilt u deze 
keer zelf voor een begeleider zorgen? 

 
Demonstratie - en informatieavond 
Rode Kruis 
Van 19.30 uur tot 21.30 uur. 
Vanavond kunt u in het Rode Kruisgebouw aan 
de van Drinenstraat terecht voor een  
demonstratie - en informatie-avond.   
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Vervolg info-avond Rode Kruis: 

U hoort over het werk van het Rode Kruis. 
Want: Wat gebeurt daar nu  
allemaal in en rond dat gebouw? 
 

Om 19.30 uur start de avond met ‘Open  
huis’  met een kopje koffie of thee. Wandel-
club Noordveen sluit hier de wandeling af.  
U kunt deze avond de auto van het Rode 
Kruis  bezichtigen.  
Op het programma staat verder het verkrij-
gen van informatie, tips en demonstraties, 
zodat u na afloop weet wat de doen bij  
ongevallen in en om het huis en in de  
speeltuin.  
 
Ook als u vrijwilligerswerk wilt doen of een 
cursus wilt volgen, bent u bij het Rode Kruis 
aan het goede adres en kunt u deze avond 
horen wat de mogelijkheden zijn. 
Het is de bedoeling dat het een gezellige en 
leuke avond wordt, waar u gratis EHBO-
kennis kunt krijgen. De avond duurt tot ca. 
21.30 uur. 

 
Dinsdag 23 september 
Handwerkochtend in de Lunette 
Van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
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Tijdens de handwerkochtend wordt er  
gebreid, gehaakt of gepunnikt aan een 
“winterjas” voor speeltuin Praebsterkamp. 
(zie pag.6) Er is koffie en thee met iets  
lekkers er bij. De ochtend is voor bewoners 
van Sutfene en voor wijkbewoners. U hoeft u 
niet aan te melden.  
Eigen materiaal meenemen mag maar is niet 
noodzakelijk. 
 

Kaartavond DWK gebouw 
Vanaf 19.30 uur 

U wordt uitgenodigd om gezellig een avondje 
te komen Klaverjassen of Amerikaans  
Jokeren in het DWK gebouw aan de  
Leeuweriklaan. Om 19.00 uur start de  
inschrijving (inschrijfgeld € 1,50) en gaat de 
zaal open. 
Het eerste kopje koffie of thee wordt u aan-
geboden door het DWK daarna gaat de bar 
open. 
 

Woensdag 24 september: 
Wandeling “Lopenderwijs” 
Van 9.30 uur tot 11.00 uur:  

Vertrek vanaf het restaurant van de Polbeek.  
Van Dorenborchstraat 1 
Themawandeling “lopenderwijs” O.l.v.  
Marian Dijksman. Deze wandeling is voor 
wijkbewoners die goed ter been zijn. 
Wat zijn uw Wensen voor de Wijk? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rollatorwandeling Polbeek 
Van 10.00 uur-11.30 uur. 

Arcus Fysiotherapie organiseert in Woon-
zorgcentrum de Polbeek een wandeling voor 
mensen met een rollator en hun familie/
mantelzorgers.  

 5 



 

 

Wijkbulletin,    Programma Week van Wijk,     14e jaargang nr.1,    september 2014 

Vervolg rollatorwandeling: 

Vooraf is er inloop met koffie en informatie 
over hoe om te gaan met een rollator. Na af-
loop is er tijd voor vragen en adviezen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een Winterjas voor  
Speeltuin Praebsterkamp 
Van 14.00 tot 16.00 uur in het  

DWK gebouw, Leeuweriklaan. 
Op woensdagmiddagmiddag organiseert de 
bewonersgroep speeltuin Preabsterkamp een 
breimiddag voor kinderen uit de wijk. 
Samen gaan we een Winterjas breien, haken 
of punniken voor de speeltuin. 
Breng zelf je wol en breinaalden 
(haaknaalden of punnikklosje) mee. Ook de 
hulp van mama of oma is hartelijk  
welkom! Natuurlijk is deze middag voor alle 
wijkbewoners. Het DWK stelt de zaal ter 
beschikking en zorgt voor iets te drinken.  

Avond voor jong en oud in het 
DWK gebouw met Kinderbingo, 
Eenakter en de “Ken-je-Wijk-quiz” 
Van 19.00 uur tot 22.00 uur. 
Deze avond biedt u een gevarieerd program-
ma en start om 19.00 uur met een kinder-
bingo. Er worden 3 rondes gespeeld.  
Kaartjes € 0,50. 
Om 19.40 uur speelt de toneelgroep “ZET” 

Een eenakter met de titel “Adieu”. 

Dit stuk zich af in het Zutphen van lang ver-
vlogen tijden. Er wordt een huwelijk voltrok-
ken met een vreemde afloop……..en duurt 
ongeveer 15-20 minuten. 
De zaal gaat open om 18.30 uur. 
 

Bingo 
20.15 start Bingo-avond voor  

volwassenen. 
Kaartjes voor deze Bingo zijn € 1,00.  
Er worden 3 rondes gespeeld met aan het 
eind van de avond een finale ronde, maar 
eerst spelen we de: 

Ken-je-Wijk-Quiz 
Vanaf 21.00 uur 

Wanneer u de expositie Ken uw Wijk bezocht 
heeft in de Lunette, de Polbeek of de Weg 
naar Laren bent u al een heleboel te weten 
gekomen over Noordveen. Maar ook  
internet, boekjes en uw eigen ervaring kunt 
u gebruiken om de quiz tot een goed eind te 
brengen. 
Er worden teams samengesteld van steeds 2 
deelnemers (liefst een oudere en een jonge-
re wijkbewoner). Per ronde kunnen 3 teams 
meespelen. 
Er worden zowel mondelinge vragen gesteld 
als vragen met beeldmateriaal.  
2 wijkbewoners, Tonny Zweden en Dick  
Eikelboom, bij uitstek kenners van  
Noordveen, hebben de quiz met zorg samen-
gesteld. Het winnende team gaat door naar 
de Finale. Opgeven d.m.v. een briefje in de 
bus van het DWK of een e-mail naar: 
info@dwkzutphen.nl 
 

Donderdag 25 september: 
Koekjes bakken 
Kindernet organiseert op haar locatie 
de Stadstuin (Sutfene, Coehoornsingel 3) 
een koffie/theeochtend/middag met koekjes 
bakken. 
U bent welkom van 10.00 uur tot 11.00 
uur en van 15.00 uur tot 16.00 uur.  

Ook als u geen kind bij Kindernet heeft, bent 
u uitgenodigd. 
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Zaterdag 27 september 
van 10.00 uur tot 16.00 uur.  
Elk jaar weer het grootste wijkevenement: 

Braderie aan de Weg naar Laren. 
Natuurlijk ontbreekt het Open Podium en de 
Buurt BBQ ook dit jaar niet. 
Mensen die een kraam hebben gehuurd kun-
nen deze vanaf 9 uur opbouwen.  

 
Programma  
zaterdag 27 september: 
Vanaf 9.00 uur: Opbouwen kramen  
    braderie Weg naar Laren 
10.00-16.00 uur:  Braderie Weg naar Laren. 
12.00-15.00 uur:  Open podium (singer/ 
    songwriters, jeugdbands, 
    aanstormend talent) 
15.00-23.00 uur: Optreden verschillende 
    bands (zie pag 8 en 9) 
16.30-18.30 uur:  Buurt-BBQ tussen Slagerij 
    Lammers en het podium. 
                            
Coop 
Ook de Coop werkt mee aan de Week van de 
Wijk: Vrijdagavond treft u Marian Dijksman 
bij de koffietafel met “Wens voor de Wijk”. 
Op zaterdag, tijdens de braderie heeft de  
Coop een speciale Week van de Wijk-
braderie-aanbieding:  

4 appelflappen voor 2 euro 
 
U vindt de appelflap-
pen in het Coop-
kraampje voor de 
winkel. 
 

Rode Kruis 
Het Rode Kruis is met een kraam aanwezig 
op de braderie om informatie te geven over 
cursusaanbod, zaalhuur etc… 
Zij geven demonstraties en beantwoorden 
vragen van bezoekers. 

Weg naar Laren 

 
 
 
 
 
 
 
 
Optreden schipperskoor  
‘Zompenkearls’ uit Borculo 
14.30-16.00 uur: Lunette (Sutfene) 
Schipperskoor de Zompenkearls treden op in 
de Lunette. U bent daar ook van harte  
welkom. Er wordt u een bijdrage van €2,00  
gevraagd. Dat is inclusief een drankje in de 
pauze. 

Vrijdag 26 september: 
Stamppotbuffet  
Elk jaar weer een groot succes: het stamp-
potbuffet in Woonzorgcentrum de Polbeek. 
Jong en oud gezellig samen stamppot eten.  
U bent Welkom tussen 17 uur en 19.30 

uur. 
*Stamppot met vlees of vegetarische  
  stamppot met vleesvervanger: € 4,50  
*Stamppot zonder vlees en kinderen: € 3,50  
*Toetje: € 1,00 
*Koffie, thee en fris  € 1,25 
*Wijn en bier: € 1,75 

 

BRADERIE WEG 

NAAR LAREN 
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Blue Jelly Beans: Gerard Onstenk gitaar, Jacco  
Verhaaf gitaar, Petra Zilvold bas, Alex Kappelle drum, 
Cynthia Bal backing vocal en Annemie Brinkman lead 
vocal, 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pop/rockband  
Same Old Wings 

heeft een uiteenlo-
pend repertoire van 
stevige rock  
afgewisseld met  
rustige nummers. 
 
 

Alex Pieterse Zanger, Carlo Ferwerda drummer, 
Hans Willems,gitarist en Ron Bastiaan bassist  
 

 

Sour Mash brengt  
sfeervolle Country Noir. 
Laat je meevoeren door 
de zwoele eigenzinnige 
Americana sfeer. 
 

 

 

 

Just Jo is een spetteren-
de combinatie van  
muzikanten samengesteld 
vanuit verschillende  
bekende bands uit  
Zutphen en omstreken.   
 

Berry Scholing drums, Phillip Kruger gitaar, Ron Elerie 
basgitaar ,Jesse Wellink toetsen. Jolanda Steman  
Vocals, Ilse Vroonland Backing vocals. 
 

Zondag 28 september: 
Boogschieten 
Inschrijven vanaf 14.00 uur  

Ook dit jaar hebben we weer  
samen met Handboog- 

vereniging Phoenix  
Boogschieten op het  
Schimmelpenninckveld aan de 
Schimmelpennincklaan kunnen 
organiseren. Dit jaar met vele 
mooie prijzen, o.a. beschik-
baar gesteld door de COOP 
aan de Weg naar Laren. 
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Heb je nog geen kraam  
gereserveerd???!!!!  

Doe snel 18 euro per kraam in een  
enveloppe en stop 

deze met je naam, adres,  
telefoonnummer en de plek waar je wilt 
staan, bij Frans Manders in de bus,  

Leeuwerikstraat 31. 

Vermeld voor bevestiging je E-mailadres! 

Same Old Wings 

S
o
u
rm

ash
 

The Blue Jelly Beans 

De grote buurtbarbeque 
Ook dit jaar  
organiseren we 
weer een grote 
buurtbarbeque.  
Net als andere  
jaren brengt ieder-
een zijn eigen 
vlees, bordjes,  
bestek enz mee.  
De sauzen, salade 
en stokbrood zijn 
gratis.  

Pakketjes à € 5 bij Slagerij Lammers 
De BBQ begint om 16.30 uur en duurt 
tot 18.30 uur. 

 

 
Om 17.30 treedt ‘t Spult(t) op. Dit wordt u  
aangeboden door slagerij Lammers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Optredende Bands: 
band Forever Young met Teun en Olaf  Putker. 

 

 
 
 
 
 
Drop It: Onze verschillende muzieksmaken zie je 
terug in ons repertoire. Samen muziek maken met 
veel lol en plezier staat bij ons voorop! 
 Chayenne vocals, Carolien toetsen/back vocals, Da-
nielle basist/vocals, Albert sax, Leo sax, Cris gitaar, 
Gertjan drums. 

Just Jo 
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