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Al 21 jaar de Week van de Wijk in Noordveen! 
Wij nodigen alle wijkbewoners uit om samen met hun familie 

en mantelzorgers deze week met ons mee te vieren. 

De activiteiten zijn óók voor iedereen die in Noordveen werkt, 

naar school gaat of anderszins betrokken is.

www.noordveenzutphen.nl   |   wijkteamnoordveen@gmail.com

Speciale editie
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In 2019 vierden we het 20-jarig jubileum van de jaarlijkse Week van 
de Wijk in Noordveen. Het was spannend of het de laatste Week van 
de Wijk zou zijn. Ook was het spannend of Wijkteam Noordveen, een 
vrijwilligersgroep die al jarenlang actief is, in 2020 nog wel zou 
bestaan. Wij maakten ons zorgen of we het konden redden. 
Er werd een oproep gedaan voor versterking. En gelukkig….die 
kwam! Eind 2019 maakten we samen met andere betrokken wijk-
bewoners en beroepskrachten een plan voor een nieuwe werkwijze 
in 2020 waarin we in werkgroepen aan de slag gingen. En net als voor 
de Week van de Wijk 2019 meldden zich wijkbewoners èn beroeps-
krachten aan voor de Organisatiewerkgroep Week van de Wijk, maar 
dan voor dit jaar. Ook gaven twee wijkbewoners aan in de loop van 
2020 wijkteamlid te willen worden. (Zij zijn intussen als aspirant-leden 
gestart!) In samenwerking met beroepskrachten en organisaties uit 
de wijk organiseerden we in januari een nieuwjaarsbijeenkomst en 
maakten we samen een begin met het dementievriendelijk maken van 
de wijk. Al met al startten we als wijkteam 2020 zodoende positief.

En toen diende Corona zich aan…. het leven zag er ineens anders uit. 
Alle activiteiten lagen stil. Onze werkgroepen konden amper of niet 
verder, de wijkvergadering van juni kon niet doorgaan. 
En tòch gebeurden er ook mooie dingen. Zo startte Boodschappen-
dienst Noordveen en later de diensten “Belletje, praatje, hond”. Deze 
diensten draaien dankzij actieve wijkbewoners nog steeds! Zoals bij 
veel wat we doen werken we hierbij samen met onze wijkregisseur 
en met het Sociaal Wijkteam met sociaal werkers van Perspectief 
Zutphen. We zagen hoeveel wijkbewoners zich voor anderen willen 
inzetten en dat ook daadwerkelijk doen. De vrijwilligers ontvingen 
een e-mail met dank en waardering van burgemeester Annemieke 
Vermeulen. 
Corona bracht eenzaamheid en ellende, maar ook mooie dingen. 
Welke dat in onze wijk zijn, willen we graag verzamelen en later delen. 
Zodoende onze oproep via posters in de wijk, waarin we vragen met 
ons te delen wat er gebeurd is of wat je ervaren hebt tijdens Corona- 
tijd in Noordveen. Dat mag via e-mail (met foto?) of op papier. Een 
eerste inzending vindt u op pagina 11 “Een nieuwe wandelroute door 
Corona”. En elders in het wijkbulletin nog een inzending.

Vanwege de Coronamaatregelen konden Sutfene en Polbeek geen 
wijkbewoners op hun locatie ontvangen voor de in april door ons 
geplande trainingen “GOED Omgaan met Dementie”. De in juli ge-
plande data gingen eveneens niet door. Het landelijke Samendemen-
tievriendelijk liet weten dat vanaf september weer trainingen gegeven 

Voorwoord 
Week van de Wijk 
Noordveen 

Beste bewoners 
van Noordveen, 

Dit jaar is de Week van de 
Wijk vanwege het coronavirus 
anders dan jullie zijn gewend. 
Maar dat betekent niet dat 
het een minder speciale en 
gezellige week wordt. Ik vind 
het mooi om te zien hoeveel 
vrijwilligers hun best hebben 
gedaan om toch een Week van 
de Wijk te organiseren. Het 
‘samen gevoel’ staat dan ook 
centraal in de wijk Noordveen. 
Zeker in deze coronatijd kijken 
jullie extra naar elkaar om en 
zorgen jullie voor elkaar. Zo is 
er een boodschappendienst 
en de praatje, belletje, hond-
dienst opgezet voor mensen die 
niet meer naar buiten konden. 
Dat typeert Noordveen. Ook 
bij het organiseren van deze 
editie van Week van de Wijk 
hebben jullie je niet uit het veld 
laten slaan. Integendeel, jullie 
hebben gezocht naar creatieve 
manieren om buurtbewoners – 
op afstand – samen te brengen 
en manieren om de lokale 
ondernemers te steunen. 
Ik ben er trots op dat wij een 
wijk als Noordveen hebben in 
onze gemeente. Ga zo door, 
let een beetje op elkaar en 
geniet van deze speciale 
Week van de Wijk! 

Burgemeester 
Annemieke Vermeulen 

van het 
wijkteam

kunnen worden. Vanwege de verplichte 1,5 meter afstand planden we 
meer trainingsdata om alle aangemelde wijkbewoners alsnog met een 
training mee te kunnen laten doen, in september of november. En we 
planden ook alvast in januari 2021. Want de trainingen worden ver 
tevoren geboekt en we weten niet hoe het virus zich zal ontwikkelen.
Ben je geïnteresseerd in een training over omgaan met dementie? 
Op de website van Samendementievriendelijk kun je meteen 
starten met een online training, bijvoorbeeld de basistraining 
‘In je buurt’.

Sutfene, Kindernet en Wijkteam Noordveen konden helaas dit jaar 
geen Paasactiviteiten Noordveen organiseren. Wèl hebben we onze 
jaarlijkse oproep gedaan om wijkbewoners te nomineren voor een 
Paasgroet. In de toch voor velen eenzame Corona-tijd werd dat extra 
gewaardeerd. Daarom besloten we tijdens de actie om méér genomi-
neerden blij te maken dan vooraf de bedoeling was. De reacties waren 
enthousiast en betreffende wijkbewoners vonden het heel fijn dat er 
aan hen werd gedacht. Sommigen van hen hadden zich inderdaad 
echt heel eenzaam en vergeten gevoeld. Hoe móói dat er iemand 
aan de deur kwam met een verrassing! We willen net als met Pasen 
opnieuw vragen of wijkbewoners een andere wijkbewoner willen 
nomineren voor het ontvangen van een attentie. Zie oproep elders 
in dit wijkbulletin.

Tsja, de Week van de Wijk….zou die in 2020 wel kunnen doorgaan? 
We hadden hoop…., maakten ons zorgen…, dachten dat het misschien 
tòch wel zou kunnen…, twijfelden ook of we het wel moesten doen. 
En wat als er een 2e golf zou komen? We besloten uiteindelijk wèl een 
Week van de Wijk te gaan organiseren, maar met een andere invulling. 
Uiteraard Coronaproof. 
En natuurlijk niet alleen, maar met de Organisatiewerkgroep Week 
van de Wijk 2020. En zie hier: Het wijkbulletin met daarin het 
programma van 2020. Met dank aan iedereen en elke organisatie die 
hieraan wilde meewerken, want er is hard gewerkt en in korte tijd veel 
samengewerkt en gerealiseerd! 

Wij hopen dat veel wijkbewoners plezier zullen beleven aan het 
bijzondere programma, maar ook hun familie en mantelzorgers. En 
iedereen die in Noordveen werkt of naar school gaat of anderszins 
betrokken is. En we hopen ook dat er op andere wijze dan anders 
onderling verbindingen zullen ontstaan en dat velen hun eigen wijk 
(nog) beter leren kennen. Want dàt is waar wij als vrijwilligers van het 
wijkteam ons graag voor inzetten: saamhorigheid, ontmoetingen, 

elkaar en de wijk leren kennen. 
Maar ook voor samenwerking en 
een goede leefbaarheid in de wijk. 
Oftewel: Samen werken aan de 
wijk! En tijdens deze Week van de 
Wijk doen we dat op een andere 
manier dan anders.

Het programma is divers, van eten 
(maken) tot puzzelen, van verha-
len van wijkbewoners lezen tot de 
beroepskrachten in de wijk leren 
kennen, met een oproep en een 
wedstrijd, met activiteiten die je 
thuis kunt doen of waar je toch de 
straat nog voor op moet en de wijk 
kunt ontdekken. We wensen ieder-
een, van jong tot oud, veel plezier.

Een bijzondere 
Week-van-de-Wijk-groet,
Wijkteam Noordveen,
Frans Eggermont, Chantal Elskamp, 
Frans Manders, Katja Manuela
en aspirant-leden Frida Frelink en 
Berto Salfischberger.

P.S.
Het lijkt ons fantastisch te lezen 
hoe jullie deze Week van de 
Wijk(-activiteiten) en het 
wijkbulletin ervaren. 

Reacties zijn zeer welkom. 
Dat mag via e-mail op 
wijkteamnoordveen@gmail.com, 
maar ook met een briefje op het 
adres Weg naar Laren 59. Dat 
is overigens niet het adres van 
waaruit wij werken, maar waar we 
vanwege onze samenwerking met 
het Sociaal Wijkteam (dankbaar!) 
gebruik van mogen maken, in dit 
geval als inzameladres.

Tip: Meld je aan voor onze e-mail-
service. Je ontvangt dan e-mails 
met informatie over (activiteiten in) 
de wijk, het wijkteam en van de 
gemeente. Je kunt je op elk 
gewenst moment weer afmelden. 
Aanmelden kan via 
www.noordveenzutphen.nl.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2020
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Oproep: Nomineer een 
mede-wijkbewoner!

5

Noordveen heeft een diverstiteit aan culturen. 
Smaken die geproefd móeten worden. Daar 
waar we elk jaar samen aanschuiven voor de 
traditionele stamppotten en genieten van het 
culinaire aanbod tijdens de de braderie, zijn 
wij nu alvast Corona-“PROEF” op wereldreis 
geweest door de wijk en hebben we een aantal 
fantastische recepten verzameld. Deze kunt 
u tijdens de Week van de Wijk terugvinden op 
handige meeneemkaartjes en zijn gratis op te 
halen bij de Coop. Tijdens de Week van de Wijk 
zal in de winkel een standje staan met daarop 
niet alleen de leuke receptkaartjes, maar mag u 
ook rekenen op mooie aanbiedingen, waardoor 
het nóg aantrekkelijker wordt om zelf aan de 
slag te gaan. De Week van de Wijk is ook hét 
moment om uw culinaire talent naar boven te 
halen tijdens de wedstrijd ‘Broodje Noordveen’ 
(meer info elders in dit bulletin). De prijs voor 
het beste broodje is nog even geheim, maar wij 
beloven u dat u verrast zult zijn. Heeft u geen 
zin om te koken? Ook daar hebben wij natuurlijk 
rekening mee gehouden. Bestel uw stamppot bij 
Goldenbelds of Slagerij Lammers (zie pagina 14). 

Wij nemen graag een kijkje in uw keuken, terwijl 
u één van, of misschien wel alle recepten klaar 
gaat maken. Stuurt u de foto’s naar ons op? Ook 
als het niet helemaal is geworden wat u had 
verwacht? Een leuk verhaaltje over uw ervaringen 
is ook van harte welkom, maar ook: Heeft u zelf 
nog een recept waarvan u vindt dat het nooit 
verloren mag gaan? Stuur dit dan op naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com 
of doe het recept in de brievenbus op de 
Weg naar Laren 59. Vergeet niet uw naam 
+ leeftijd en adres te vermelden, zodat wij 
bij eventuele vragen contact met u op 
kunnen nemen. 

Noordveen Culinair

Veel plezier en 

eet smakelijk! 

“Paasgroet 
2020”

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Berkel Wijnhofpark samen 
met Bewonerscommissie Berkelpark tijdens de Week van de 
Wijk een feest in het Wijnhofpark met pannenkoeken en ander 
lekkers. Veel wijkbewoners hebben daar al van genoten. Ook 
staan zij altijd op de braderie op de Weg naar Laren. Beide kan 
dit jaar helaas niet. Wel maken deze wijkbewoners graag van 
de gelegenheid gebruik iets te vertellen over wat de werkgroep 
doet. Hieronder kun je ook lezen hoe je kunt aansluiten als je 
dat leuk lijkt.

Onze Werkgroep Berkel Wijnhofpark is opgericht toen de Berkel 
weer mocht meanderen door het Wijnhofpark. Wij hebben ons 
ingezet voor de komst van een 2e brug èn een natuurlijke speel- 
en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark. Om dat te bereiken 
hebben we een onderhoudsovereenkomst voor die plek met 
de gemeente moeten sluiten en dat betekent dat wij ons bezig 
houden met het in stand houden van de natuurlijke speel- en 
ontmoetingsplek in het Wijnhofpark. 
Dit varieert van het wieden van onkruid in de zandbakken en het 
maaien van riet met een bosmaaier, tot bijvoorbeeld het dagelijks 
water geven aan vers geplante bomen (zolang zij nog te jong zijn 
om zelf voldoende water te vinden). 
We doen ons best om de taken te verdelen, maar meer handen 
zijn natuurlijk altijd welkom. Mail ons en we verwelkomen je graag 
om samen de plek mooi te houden. 
Daarnaast hebben we de afgelopen jaren spel- en doemiddagen 
voor de jeugd bij deze plek georganiseerd. We zouden daar graag 
meer jeugd op af zien komen, maar het lijkt wel of de jeugd al 
tevreden is met het park zonder activiteiten.
Als jij (of je nu tot de jeugd behoort of ouder bent) ideeën hebt 
over wat we zouden moeten organiseren zodat jij, je vrienden en 
vriendinnen ook van het park komen genieten, dan ontvangen we 
graag je e-mail daarover. 

WELKOM IN HET WIJNHOFPARK

|   Week van de Wijk 4

Jaarlijks organiseert Wijkteam Noordveen voor 
bewoners van de wijk een nomineeractie in 
samenwerking met Coop. 
Op die manier wordt genomineerde 
wijkbewoners op een bijzondere manier 
duidelijk dat er iemand is die aan hen denkt. 

En hoe leuk is het een verrassing te krijgen!
Dit jaar is het organiseren van activiteiten waarbij 
mensen elkaar ontmoeten best lastig. Reden te 
meer voor ons als wijkteam om na onze Paas-
groet-nomineeractie nu in de Week van de Wijk 
een extra nomineeractie te organiseren. Opnieuw 
zegde Coop sponsoring toe, fantastisch!

Doe je mee? 
Nomineer dan een wijkbewoner die volgens jou 
een positieve bijdrage heeft geleverd aan de leef-
baarheid en/of saamhorigheid in de wijk. Geef 
de naam en geschatte leeftijd en het woonadres 
van die persoon aan ons door tezamen met uitleg 
over jouw nominatie. Je kunt het mailen naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com of op papier 
zetten en t.a.v. Wijkteam Noordveen (laten) be-
zorgen op Weg naar Laren 59. Schrijf als titel van 
je e-mail of linksboven op de envelop ‘Nominatie 
Week van de Wijk’. Als je je naam erbij zet, vertel-
len we bij het bezorgen wie genomineerd heeft, 
want daar zijn mensen vaak heel nieuwsgierig 
naar. Maar…Nomineren mag ook anoniem en 
kan tot uiterlijk dinsdag 22 september 2020. Wie 
weet verrassen wij ‘jouw genomineerde’ ook met 
een bezoekje aan de deur èn met een attentie!

Heb je geen ideeën te 
melden maar wil je wel op 
de hoogte blijven van wat er 
gebeurt ?

Je mag ons ook volgen op 
https://www.facebook.com/
berkel.wijnhofpark
en je kunt jezelf inschrijven 
voor de e-mailservice zodat 
je niets mist van wat er 
in en rond de natuurlijke 
speel- en ontmoetingsplek 
in het Wijnhofpark gebeurt. 
Daarvoor stuur je een 
mailtje naar 
berkelwijnhofpark@gmail.com 
met je wens om in de 
e-mailservice te worden 
opgenomen.
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De gezamenlijke ‘bewoners’ van sportpark 
Hanzepark; Atletiekvereniging Hanzesport, 
scouting Karel Doorman, sportschool Personall 
Fit en voetbalvereniging AZC gaan samen met 
Wijkteam Noordveen het park door ontwikkelen 
tot een vitaal sportpark.
Begin 2021 wordt gestart met de aanleg van een 
beweegtuin met outdoor fitness apparaten, een 
multifunctioneel sportcourt waarop men kan 
voetballen, volleyballen en basketballen, een jeu 
de boules baan en een openlucht theater.
Het sport & beweegpark “Hanzepark” moet 
dè plek worden waar inwoners van de wijk 
Noordveen in Zutphen georganiseerd of op eigen 
initiatief kunnen sporten, bewegen en spelen.
Maar de ambities gaan nog verder. Met de 
openstelling van de op het sportpark gelegen 
kantines en het nieuw aan te leggen openlucht 
theater, willen we de bewoners van de wijk 
Noordveen de mogelijkheid bieden om deel 
te nemen aan verschillende activiteiten, wat te 
drinken of te eten, elkaar te ontmoeten en zich 
met elkaar te verbinden.
We hopen hiermee een positieve bijdrage te 
leveren aan de vele mogelijkheden die de wijk 
al biedt en heten de bewoners van de wijk 
Noordveen in 2021 van harte uit om een kijkje 
te nemen op het vernieuwde sportpark en 
deel te nemen aan de activiteiten die we gaan 
organiseren. Voor de jeugd is er in de Week van 
de Wijk al een voorproefje, zie het programma 
van vrijdag 18 september.

Namens de Werkgroep 
Sport & Beweegpark “Hanzepark”
Anno Waterlander
Coördinator
verenigingscoach@azczutphen.nl

kdg/inschrijfformulier/mei2018 
 

 
                   

                                       
 

 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Lidnummer  : ____________________ (indien bekend) 
 
Achternaam  : _______________________________________________________ 
 
Tussenvoegsel : ____________________ 
 
Voornamen  : __________________________________________ Geslacht: ____(m/v) 
 
Roepnaam  : _______________________________________________________ 
 
Geb. datum   : _________________ Geb. plaats: ___________________________ 
 
Adres   : _______________________________________________________ 
 
Postcode  : _________________ Woonplaats: ___________________________ 
 
Telefoon   : _____________________ Mobiel: ___________________________ 
 
E-mail adres  : _______________________________________________________ 
 
Foto’s   : Akkoord met foto’s op social media:     JA / NEE 
     Akkoord met gebruik foto’s voor promotie KDG:    JA / NEE 
 
 
Installatiedatum : _____________________   Speltak: _______________________ 
 
 
 
De hierboven genoemde jongere zal per installatiedatum worden aangemeld bij de landelijke vereniging Scouting 
Nederland en deel uitmaken van vereniging Scouting Karel Doorman Groep Zutphen. 
Vanaf de installatiedatum is contributie verschuldigd zoals door het bestuur van de vereniging is vastgelegd. 
Ouders/verzorgers zullen er zorg voor dragen dat de opkomsten in correct uniform worden bezocht. 
 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail minstens één maand voor afloop van het kwartaal te 
gebeuren.` 
 
 
 
Zutphen, datum  : ____________________________________ 
 
Naam ouder/verzorger : ____________________________________ 
 
Handtekening  : ____________________________________ 
 
 
formulier in 2-voud volledig invullen; 1x blijft bij ouders/verzorgers, 1x naar ledenadministratie 
 

Karel Doorman Groep Zutphen 
 
 
Secretariaat: Arnold Kaldenbachstraat 5 7204 VC Zutphen 
Bank:   NL91 RABO 0307 1885 90 
Clubhuis:  Deventerachterpad 3 7203 AW Zutphen 
Telefoon:  0575-518960 
E-mail:  info@scoutingkdg.nl  
Web:   www.scoutingkdg.nl  

Plaatjes-rebus

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 
De oplossing voorzien van naam + leeftijd en adres kan uiterlijk 
28 september worden ingezonden naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com of op papier met linksboven 
op de envelop “plaatjes-rebus” in de brievenbus van de 
Weg naar Laren 59. 

Onder de juiste inzenders verloten wij een puzzelprijsje.

De wijk nog beter leren kennen? 
Neem dan dit Wijkbulletin onder de arm 
en probeer te ontdekken waar de foto’s 
gemaakt zijn en kies het juiste antwoord op de 
meerkeuzevraag, die bij de foto gesteld wordt. 
Niet alle foto’s zijn gewoon genomen terwijl 
je gewoon rechtop staat, soms werd het veel 
mooier door te bukken of achter een struik of 
boom te gaan staan. Maar nooit bij iemand in 
een tuin.   

Van vrijdag 18 september t/m zondag 
27 september staat elke dag een foto met vraag 
afgedrukt. Ontdek de 10 plekken in de wijk en 
vind zo de juiste slagzin.

EEN VOORBEELD:

Waar in de wijk is deze foto gemaakt?

beek)  van Suchtelenstraat
ber)  Bronkhorststraat
kel)  Gijsbert van Oostveenstraat
pol)  Deventerweg

We denken dat iedereen dit gebouw op de 
Deventerweg wel kent. Het vierde antwoord is 
het juiste en dat levert de letters “pol” op.  

Stuur de oplossing uiterlijk 28 september, 
voorzien van naam + leeftijd en adres per 
e-mail naar wijkteamnoordveen@gmail.com 
of op papier t.a.v. Wijkteam Noordveen in de 
brievenbus van Weg naar Laren 59. Schrijf als 
titel van je e-mail of linksboven op de envelop 
“Fotopuzzeltocht”. Onder de goede inzenders 
verloten we een leuke prijs.

FOTOPUZZELTOCHT  
Door NOORDVEEN

Informatie Sport & 
Beweegpark “Hanzepark”

Programma
vrijdag 18 september

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 

  K = T                      - V                                   H = G 

 

  B = W                      - K   - D                                B = D  -M 

 

 

    W = F  + E                                   OL = IJ 

Waar in de wijk is deze 
foto gemaakt?

Noo)  Weg naar Laren
Tw)  Borrostraat
Week)  Valckstraat
Zut)  Zerboldstraat
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VERVOLG
vrijdag 18 september

Programma
zondag 20 september

Broodje Noordveen
Wie bedenkt het lekkerste en 
gezondste broodje Noordveen?
Een broodje gezond is vaak niet zo 
gezond als we denken. Daarom daagt het 
wijkteam de bewoners van Noordveen, 
jong én oud, uit om een echt lekker én gezond broodje te 
bedenken. Het gebruik van zoveel mogelijk lokale, goed 
verkrijgbare producten verdient aanbeveling.
Maak een foto van uw zelfgemaakte broodje en stuur deze, samen 
met het recept en de bereidingswijze vóór 28 september naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com of doe het ter attentie van 
Wijkteam Noordveen in de brievenbus van Weg naar Laren 59.
Zet in de titel van de e-mail of linksboven op de envelop ‘Broodje 
Noordveen”. Vergeet niet uw naam + leeftijd en adres te vermelden.
De jury onder deskundige leiding van onze Wijkregisseur beoor-
deelt de broodjes op smaak, kwaliteit en gezondheid. De winnaar 
ontvangt een leuke prijs, maar dat blijft nog een verrassing!

Waar in de wijk is deze foto gemaakt?

de)  Stuurmanstraat
een)  Van Essenstraat
en)  Van Dorenborchstraat
igt)  Oostveensepad

Al jarenlang zijn Polbeek en 
Sutfene samenwerkingspartners 
voor Wijkteam Noordveen. 
Zeker ook tijdens de jaarlijkse 
Week van de Wijk. Onze wijk 
Noordveen is als het ware 
ingeklemd tussen deze twee 
zorgorganisaties. Maar zij doen 
ook graag hun bijdrage aan 
ontmoetingen en saamhorigheid 
in de wijk, óók nu dat lastiger is 
dan anders. Wij zijn er trots op 
dat zij samenwerken voor (èn 
tegen elkaar strijden tijdens) 
deze bijzondere activiteit in deze 
speciale Week van de Wijk!

Senior café quiz 
Polbeek en 
Sutfene
Deze zaterdagmiddag gaan 
Polbeek en Sutfene een 
ludieke strijd aan om de titel 
‘Slimste woonzorgcentrum 
van Noordveen’. Met behulp 
van een beeldverbinding 
kruisen de getalenteerde 
senioren uit Noordveen en 
Zutphen de degens in de 
digitale vragenarena. Tijdens 
deze Senior café quiz wordt 
met een knipoog de algemene 
kennis getest over onze wijk, 
Zutphen, de regio tot aan 
Gelderland in zijn geheel. 
We gaan ervoor zorgen dat 
de strijd om het slimste 
woonzorgcentrum ook elders 
in de wijk is te volgen. 

Ga hiervoor op zaterdag 
19 september naar de 
website van Noordveen, 
www.noordveenzutpen.nl. 

De quiz start om 15.00 uur.

Programma zaterdag 
19 september

De huizen van welke straat 
staan hier achter de glijbaan?

int)  van Meermuedenstraat
ph)  Lintelostraat 
rdv)  Wentholtstraat
van)  Mengerinckstraat

Clinic voor de jeugd op 
Sport & Beweegpark “Hanzepark”
Het sport & beweegpark “Hanzepark” moet dè plek worden 
waar inwoners van de wijk Noordveen georganiseerd of op 
eigen initiatief kunnen sporten, bewegen en spelen.
Het vernieuwde sportpark zal begin 2021 gereed zijn.
Tijdens de Week van de Wijk willen we de jeugd uit de wijk 
Noordveen vast een kijkje laten nemen op het sportpark.
Op vrijdag 18 september organiseren we daarom een 
kennismakingsclinic bij de verschillende verenigingen op het 
sportpark. Het programma duurt ongeveer 2 uur en begint 
om 18.30 uur. Je wordt dan verwacht op de tribune van 
voetbalvereniging AZC. Daar word je ingedeeld in een groepje 
en ga je een parcours volgen waarbij je deelneemt aan voetbal, 
scouting en atletiek activiteiten. 

We organiseren deze clinic voor de jeugd van 6 tot 16 jaar 
uit de wijk Noordveen. Deelname is gratis.
Aanmelden kan via verenigingscoach@azczutphen.nl. 
Vermeld hierbij je naam, leeftijd en telefoonnummer.
 
Namens de werkgroep sport & beweegpark “Hanzepark”
Anno Waterlander



Week van de Wijk   ||   Week van de Wijk 1110

Programma
maandag 21 september

Programma
dinsdag 22 september

In welk jaar is de Zutphense IJsvereniging opgericht?

in)  1897
rent)  1789
tig)  1978
wijk)  1879

Waar in de wijk is deze 
foto gemaakt?

pracht)  Van Lochterenstraat
to)  Haesebroeckstraat
wijk)  Lerinckstraat
win)  Deventerweg

Chicken Yassa - Senegal
Hoe maak je dit heerlijke gerecht?
Snijd de uien in plakjes
Snijd de kip in blokjes 
Kook de rijst 

Doe in een pan de olijfolie en bak hierin de uien aan samen met 
een deel van de knoflook. Doe hier wat peper bij en de mosterd 
en vier bouillonblokjes (begin met 3, misschien is 4 iets te pittig 
voor sommigen). Dit duurt ongeveer tien minuten. 

In een andere pan braad je de kip aan in een klein beetje 
olijfolie, samen met de overige knoflook en wat peper en 1 
of 2 bouillonblokjes. Dit laat je gaar worden. Voeg tot slot de 
fijngesneden peterselie toe. 

Doe nu de gebakken ui bij de kip en doe hier nog het sap van de 
citroenen bij. Even laten staan en dan opdienen met de rijst. Eet 
smakelijk! 

Eventueel kun je dit gerecht garneren met een gekookt ei en in 
dunne reepjes gesneden rauwe paprika en wat peterselie. 

Van wie is dit recept? 
Dit recept is van Patrick Coly. Patrick woont al negen jaar in de 
wijk Noordveen, met veel plezier en is wellicht voor vele bewoners 
een bekend gezicht. Patrick zet zich veel en graag in als vrijwilliger 
in de wijk. Onder andere bij de Polbeek, maar wellicht kent u 
hem ook vanuit het buurtpreventieteam of als gastheer op het 
wijksteunpunt Noordveen op Weg naar Laren 59.
Patrick is altijd in voor een gezellig praatje en voelt zich betrokken 
bij de wijk. Patrick kan bovendien ook enorm lekker koken en 
hij wil dan ook met plezier één van zijn recepten delen met de 
wijkbewoners. “Chicken Yassa is een Senegalees gerecht en bijna 
iedereen vindt dit wel lekker. Het is ook makkelijk om te maken. 
Bij ons in Senegal is dit het eten dat vaak wordt gekookt wanneer 
mensen op kraambezoek komen”. 

Ingrediënten
4 kopjes witte rijst 
500 gram kipfilet 
8 tot 10 uien
sap van 2 citroenen
takje (platte) peterselie 
ca. 5 teentjes knoflook
1 el mosterd
5-6 bouillonblokjes (kip)
3 el olijfolie

Een nieuwe wandelroute door Corona
Afgelopen jaar ben ik uitgedaagd om een keer voor onze 
wandelvereniging de routes voor een zaterdagochtend te maken. 
Het gaat om Nordic Walken, met van die stokken en dan heeft 
lopen op bestrating geen voorkeur, want dat loopt zo lawaaiig. 
Onderdeel van de uitdaging is dat er een route van max. 3 
km moet zijn omdat een aantal leden echt niet meer dan dat 
kan lopen. Tegelijk is stoppen met wandelen niet verstandig. 
Maar als je in 3 km heen en terug wil is dat best een uitdaging. 
Oorspronkelijk dacht ik de groep te ontvangen bij sporthal de Kei 
en naar Noordveen te laten wandelen.
Dan kun je de afstand gebruiken om van A naar B te gaan. Toen 
ik begin april de 3 routes (3, 5 en 7 km) had uitgewerkt, bleek dat 
het plan om mensen dan met enkele auto’s terug te brengen naar 
het punt van uitgang moeilijk zou worden. We mochten immers 
maximaal 1 niet-gezinslid in de auto vervoeren.

Ondertussen had ik bij het maken van de lange routes een pad 
ontdekt dat opengesteld particulier eigendom betreft. En dat pad 
ligt in de wijk Noordveen !!!

In verband met het vervoersprobleem toch maar eens geprobeerd 
of dat nieuw ontdekte pad voor de 3 km een oplossing zou 
bieden. Warempel daarmee heb ik nu een wandelroute van 
2,94 km geheel binnen Noordveen weten te maken.

Het is geen route voor grote groepen; daarvoor is het 
te smal en de omgeving vraagt bovendien terecht om 
de rust voor de dieren te bewaren.

De route is als volgt:
Vanaf de Van Drinenstraat naar 
het Oostveensepad. Dan de 
Damlaan op en daar linksaf 
richting klaphek. Voor de 
scheidrechtersvereniging 
rechtsaf richting huis Den Dam. 
Daar loopt dus een mooi smal 
pad dat wel particulier bezit 
is, maar opengesteld is voor 
rustige wandelaars. Daarna 
door het bos naar het gebouw 
van scouting groep Sint Joris en 
vervolgens via de Damlaan langs 
het azc. Voorbij het azc linksaf 
het park door tussen de van 
Essenstraat en het azc. Rechtsaf 
de Voorsterallee op en via de van 
Oostveenstraat keren we terug 
naar de van Drinenstraat.

Berto Salfischberger, 
bewoner Gijsbert van 
Oostveenstraat
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De beroepskrachten die hier met hun foto staan afgebeeld 
vormen de spil van de ‘werkers in uw wijk’. Deze beroepskrachten 
hebben elke twee weken een kort overleg om hun werk in de 
wijk op elkaar af te stemmen. Ze hebben natuurlijk ook contact 
met de andere werkers in de wijk en met heel veel bewoners en 
bewonersgroepen. Op deze manier houden we met elkaar de wijk 
goed waar het goed is en kunnen we hem verbeteren waar dat 
nodig is.

Wilt u iemand spreken? Dit zijn de contactgegevens:
De sociaal werkers: 0575-519613
De wijkagenten: 0900-8844, 
Instagram Yilmaz: Wijkagent_noordveen_zutphen
De consulenten Klant en Wonen: 088 111 0 341 of 
wijkteamcdhne@ieder1.nl
De wijk BOA en wijkregisseur: 140575 of info@zutphen.nl

BEROEPSKRACHTEN
in Noordveen

Arjan van de Kaa, 
wijk BOA

Kees Meijer, 
wijkregisseur

Perspectief Zutphen

1 Atie de Geus, sociaal werker
2 Demi Doornberg, sociaal werker
3 Eelco Tromp, sociaal werker
4 Fatih Eren, jongerenstraatcoach
5 Yvonne Hendriks, sociaal werker
6 Henk Kuipers, sociaal werker
7 Jody Wenno, sociaal werker

1

2

3

4

5

6

7

GEMEENTE Zutphen

1

2

3

POLITIE Zutphen
1 Tjerk Sprenkelder, wijkagent
2 Wilco van Dijk, wijkagent
3 Yilmaz Ulucay, wijkagent

WOONBEDRIJF Ieder1

1 Eva André, 
 consulent Klant en Wonen
2 Merijn de Nijs, 
 consulent Klant en Wonen
3 Corrie Adelerhof, 
 consulent Klant en Wonen

1

2

3
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PROGRAMMA
woensdag 23 september

Programma
donderdag 24 september

Heeft u stamppot besteld bij Slagerij Lammers?
Zie pagina 14.
Vergeet uw bestelling dan niet op te halen 
en gebruik hiervoor het door u gekozen tijdvak.

Waar in de wijk is deze foto gemaakt?

al)  IJsbaanstraat
de)  Damlaan
jaren)  Leeuwerikstraat
zon)  Wijnhofstraat

Programma
vrijdag 25 september

Eet 

  smakelijk!

Ananascake
Wil je niet te lang in de keuken staan en toch een lekkere en 
luchtige taart voor bij de koffie? Onderstaand recept met maar 
3 ingrediënten is dan perfect. Zo maak je het:
• Verhit de oven voor op 180 graden.
• Doe het zelfrijzend bakmeel in een kom. Heb je geen zelfrijzend 
 bakmeel, gebruik dan 250 gram gewone bloem en voeg een 
 eetlepel bakpoeder toe.
• Voeg aan het zelfrijzend bakmeel 200 gram suiker en 450 gram 
 ananasstukjes toe. Doe ook het sap dat uit het blikje komt erin.
• Meng alles goed door elkaar tot er een consistent deeg ontstaat. 
 Bekleed een ronde taartvorm met bakpapier en doe het 
 deeg hierin.
• Doe de taartvorm 40 minuten in de voorverwarmde oven. 
 De cake is gaar als een satéprikker er schoon uitkomt. 
 Lekker met een dot slagroom!

Waar vind je deze 
speelplaats?

al)  Gasthuiskamp
bij)  Hellenraetplein
nin)  Praebsterkamp
ven)  van Tillstraat

Ingrediënten voor 6 personen

• 250 gram zelfrijzend bakmeel
• 200 gram suiker
• 450 gram ananasstukjes
 Bereidingstijd 60 minuten

       Je hebt nog nooit 

zo’n luchtige taart geproefd!

Waar in de wijk is deze foto gemaakt?

bo)  Bernerstraat
een)  Van Raesfeltstraat
Noordveen)  van Dorthstraat
nue)  Oranjeplein

Cafetaria Goldenbelds
Van der Capellenlaan 58

Zutphen

Slagerij Lammers
Weg naar Laren 44

Zutphen

Oud-Hollandse 
STAMPPOTTEN DRIVE-IN
De traditionele gezamenlijke stamppottenmaaltijd kan op de 
oude manier dit jaar niet doorgaan. Maar we hebben iets 
anders bedacht!
Samen met Henk en Karin Lammers en het team van 
Nick Goldenbeld is een Stamppotten Drive-in opgezet.

-  Uiterlijk 19 september bestelt u uw stamppot(ten);
-  Bestellingen vult u in op het bestelformulier op één 
 van deze locaties;
-  Op www.noordveenzutphen.nl kunt u zien hoe u digitaal 
 kunt bestellen;
-  Op woensdag 23 september kunt u ophalen bij 
 Cafetaria Goldenbelds en op 
 vrijdag 25 september bij Slagerij Lammers.

De kosten zijn € 4,50 per portie van 550 gram stamppot 
inclusief worst en/of spekjes.
U kunt kiezen uit zuurkool, boerenkool of hutspot. 
Thuis kunt u de stamppotten opwarmen en ervan genieten.

Om te voorkomen dat er veel mensen tegelijkertijd hun 
bestellingen komen ophalen, wordt er gewerkt met tijdblokken. 
U kunt een tijdblok kiezen op het bestelformulier.

 
Oud-Hollandse STAMPPOTTEN MAALTIJDEN DRIVE-IN 
i.s.m. Slagerij Lammers en Cafetaria Goldebelds. 
De traditionele gezamenlijke stamppotten maaltijd kan op de oude manier dit jaar niet 
doorgaan.  
Maar we hebben iets anders bedacht. 
Samen met Henk en Karin Lammers en het team van Nick Goldebeld gaan we een Drive-in 
opzetten. 
Vooraf kan men de maaltijd(en) bestellen en op afgesproken dag afhalen bij de locatie die je 
gereserveerd hebt.  
Op  
dinsdag 22 september kan men bij Cafetaria Goldebelds afhalen*. 
Op  
vrijdag 25 september bij Slager Lammers. 
 
Kosten voor de maaltijd zijn 4.50 p.p. per portie. 550 gram aan stamppot incl worst en/of 
spekkies.  
Keuze uit Zuurkool-, Boerenkool- of Hutspot-stamppot. 
 
*AFHALEN EN THUIS OPWARMEN EN ETEN….. 
Bestellingen dienen vooraf  uiterlijk vrijdag 19 september binnen te zijn: 
HOE: 

- Bij betreffende leverancier Lammers of Goldebelds persoonlijk 
- Via mail van het wijkteam: wijkteamnoordveen@gmail.com 
- Op briefje Buurthuis de Buren: Weg naar Laren 59 

 

 
Slagerij Lammers 
Weg naar Laren 44 
Zutphen 
 
Cafetaria Goldebelds 
Van der Capellenlaan 58 
Zutphen 
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Foto: Yke Ruessink

Macaroni Muffins
Lunchgerecht - 4 stuks

1  ui
1 teen knoflook
1 el  olijfolie    
50 gr  ham
150 gr gekookte macaroni   
1  ei
50 gr  geraspte kaas    
1 el  paneermeel
 muffinvorm    
 bakpapier

Verwarm de oven voor op 180°.
Snipper de ui en snijd de knoflook fijn. Verhit de olie in een 
hapjespan en fruit de ui en de knoflook 2 minuten. Snijd de ham 
in reepjes. Voeg de macaroni en de ham toe, meng goed door en 
haal van het vuur.

Klop het ei los in een kom. Voeg het pastamengsel en de kaas toe. 
Meng het paneermeel er door heen.
Knip 4 vierkantjes van het bakpapier en leg ze in 4 holtes van de 
muffinvorm. Verdeel het macaroni mengsel over de holtes. 
Bak de macaronimuffins in ca 15 minuten in het midden van de 
oven goudbruin en krokant.

Welke straat zie je hier?

fenomeen)  Keppelstraat
jaar)  Brandts Buijsstraat
komst)   Kerkpad
uit)  van Achteveltstraat

COLOFON

Dit wijkbulletin is een uitgave van de 
vrijwilligers van Wijkteam Noordveen 
en wordt verspreid in een oplage van 
2500 stuks dankzij financiële steun 
vanuit wijkbudget vanuit de 
Gemeente Zutphen.
Redactie: Wijkteam Noordveen
Vormgeving en realisatie: 
BHD Communicatie
Verspreiding: SBPost

september 2020
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Programma
zaterdag 26 september

Waar in de wijk 
is deze foto gemaakt?

der)  Van Drinenstraat
een)  Heeckerenlaan
les)  Sloetstraat
toe)  Deventerachterpad

Ook voor deze activiteit geldt 
uiteraard dat de exacte invulling 
(uitvoering en doorgang) 
afhankelijk is van de dan 
geldende corona-maatregelen. 
Houd hiervoor de website 
www.noordveenzutphen.nl 
in de gaten.

Creatief door de wijk: 
Vriendelijk voor vogels
De Polbeek vindt het belangrijk om onderdeel uit te maken van 
de buurt en organiseert daarom ook dit jaar weer met veel plezier 
en enthousiasme een leuke en creatieve activiteit tijdens de Week 
van de Wijk. Hoewel we door de corona-maatregelen deze week 
iets anders moeten invullen, willen we onder andere Burendag 
niet aan ons voorbij laten gaan. Daarom nodigen we je van harte 
uit voor onze gezellige buitenactiviteit: “Creatief door de wijk: 
Vriendelijk voor Vogels”. 

Creatieve route door de wijk
Volg een route dwars door en voor de buurt en verzamel 
onderweg alle creatieve benodigdheden voor een 
vogelvriendelijke creatie. Tijdens deze gezellige tocht ontmoet 
je buren van alle generaties en ga je in speciale workshop- 
partytenten aan de slag om de buurt een stukje vogelvriendelijker 
te maken. 

Bepaal zelf de moeilijkheidsgraad en duur van de activiteit
Starten kan vanaf 14.00 uur (tot 16.30 uur) bij de hoofdingang 
van de Polbeek. Daar kan je kiezen uit verschillende vogelvoeder-
creaties waarmee je zelf de moeilijkheidsgraad en tijdsduur van 
de activiteit bepaalt. Vervolgens ga je op pad en haal je onderweg 
op diverse punten in de wijk de onderdelen op die je nodig 
hebt voor je bouwpakket. Tegelijkertijd komen er onderweg 
verschillende vogels, weetjes en feitjes op je pad. 

Geschikt voor alle leeftijden en gratis 
Deze is activiteit is geschikt voor verschillende 
leeftijden. Je kan alleen deelnemen, maar bent 
natuurlijk ook met een huishouden van harte 
welkom. Creatief door de wijk is mede mogelijk 
gemaakt door het Oranje Fonds. Hierdoor kan je 
kosteloos deelnemen. 

Programma
zondag 27 september
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Filippine
1  HOE HEET DE VRIJE SCHOOL DIE IN DEZE WIJK STAAT                       
2  DE NAAM VAN HET ZWEMBAD IN ZUTPHEN                             
3 OM DE HOEVEEL JAAR VIERT MEN EEN LUSTRUM                                 
4 AAN WELKE STRAAT STAAT DWK                                                            
5 HOE NOEM JE DE BOTEN DIE OVER DE BERKEL VAREN                         
6 HOE HEET HET SPORTPARK AAN DE DEVENTERWEG                            
7  IN WELKE STRAAT IS ELK JAAR DE BRADERIE                                           
8 IN WELKE MAAND IS ELK JAAR DE WEEK VAN DE WIJK                           
9 IN WELKE PROVINCIE LIGT ZUTPHEN                                                         
10 HOE WORDT ZUTPHEN OOK WEL GENOEMD                                        
11  NOEM DE NAAM VAN DE GROTE RONDE WOONTOREN                     
12  HET ASIELZOEKERSCENTRUM STAAT AAN DE                                        
13 WELKE DAG VALT ELK JAAR SAMEN MET DE BRADERIE                         
14  HOE HEET DE BURGERMEESTER VAN ZUTPHEN                                    
15  AAN WELKE GROTE RIVIER LIGT ZUTPHEN                                             
16 PERSPECTIEF ZIT IN DE 
 WEG NAAR LAREN NUMMER                            
17 HOE HEET HET PARK ACHTER DE 
 GROTE FLAT IN BERKELPARK                                   

De oplossing voorzien van naam + leeftijd 
en adres kan uiterlijk 28 september 
worden ingezonden naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com 
of op papier met linksboven op de 
envelop “kruiswoordpuzzel” in de 
brievenbus van de Weg naar Laren 59. 

Onder de juiste inzenders verloten 
wij een puzzelprijsje.
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VERVOLG
zondag 27 september

Al jarenlang mogen we elk jaar rekenen op een financiële 
bijdrage van Woonbedrijf ieder1 voor de organisatie van de 
Week van de Wijk. Ook vieren de wijkconsulenten van Ieder1 
jaarlijks Burendag achter een kraam op de braderie met 
als doel kennis te maken met wijkbewoners en vragen te 
beantwoorden. Wij hebben Woonbedrijf ieder1 gevraagd dit 
jaar in het wijkbulletin te vertellen over hun woningen in de 
wijk Noordveen.

Groot onderhoud en verduurzaming 
huurwoningen Noordveen 

Woonbedrijf ieder1 verhuurt sociale huurwoningen. We 
onderhouden deze woningen en zorgen dat ze weer klaar zijn 
voor de tijd van morgen. Woonbedrijf heeft qua onderhoud de 
focus gelegd op het opwaarderen van haar woningen naar een 
beter energie label.  Dit betekent dat bij vergelijkbaar gebruik 
het minder energie kost (gas en elektra) om de woningen te 
verwarmen, met als gevolg minder CO2 uitstoot. Hierbij wordt 
extra aandacht gegeven aan het comfort na de renovatie. 

Woonbedrijf ieder1 is in 2017 gestart met de verduurzaming 
van de huurwoningen in Noordveen. Binnen dit project zijn 138 
huurwoningen (o.a. Sidneystraat, Zerboldstraat, Borrostraat) naar 
een energielabel A gebracht. Helaas is achteraf gebleken dat een 
aantal maatregelen niet het gewenste effect hebben gehad en op 
korte termijn worden hier herstelwerkzaamheden voor uitgevoerd 
zodat alsnog het gewenste resultaat wordt bereikt.

Op dit moment wordt het tweede deel van het 
Deventerwegkwartier (73 woningen, Schimmelpennincklaan, 
IJsbaanstraat & Valckstraat) uitgevoerd, voor de bouwvakantie zijn 
de eerste 15 woningen opgeleverd en naar verwachting wordt 
het project medio oktober 2020 afgerond. In het najaar worden 
de voorbereidingen gestart voor de verduurzaming van de 27 
eengezinswoningen aan de Praebsterkamp, Weg naar Laren en 
Hemonystraat. De uitvoering van deze werkzaamheden staat 
gepland voor 2021. Bewoners worden binnenkort, middels een 
nog op te richten klankbordgroep, betrokken bij de planvorming.

Ook de woningen in de buurt Polbeek worden verder 
verduurzaamd. Enige jaren geleden is ongeveer een derde deel 
van de huurwoningen al deels verduurzaamd en de doelstelling is 
om alle huurwoningen in deze buurt naar een beter energie labels 
te brengen. 
De 248 woningen in Berkelpark staan ook op de nominatie om 
verduurzaamd te worden, volgens de huidige planning zal de 
uitvoering hiervan in 2022 liggen. Na afronding van dit project 
zijn nagenoeg alle huurwoningen in Noordveen verduurzaamd en 
klaar voor de toekomst. Indien u als bewoners vragen heeft over 
het onderhoud aan uw woning, dan kunt u altijd contact opnemen 
met uw wijkteam via telefoonnummer 088 111 0 341.

Woonbedrijf Ieder1

Voor mij – als muzikaal leider van 
3 koren en zangdocent van mijn 
muziekpraktijk Combi Combo – 
is het altijd een feest om mensen 
blij te maken met zingen, maar 
ook om zelf te zingen. Ik zing 
terwijl ik de hond uitlaat en 
volgens mijn man Henk zing ik 
zelfs soms in mijn slaap. Dus 
toen de corona mij een groot 
deel van mijn werk onmogelijk 
maakte, dacht ik al vrij snel: ik 
ga zingen met de mensen in de 
straat. Elektrische piano voor de 
deur gezet, zanginstallatie op 
standje stadion en daar ontstond 
het zeer gezellig evenement van 
een De Weg Naar Laren Koor, 
iedere donderdagavond een 
uurtje, of soms meer. In het 
begin in het donker en in de 
kou, later in het licht en met een 
zomerblouse. Mensen konden 
zich aanmelden via de mail en 
kregen dan muziek en/of tekst 
aangeleverd. Zo stonden er 
soms wel meer dan 30 mensen 
in de straat en steeds hield 
iedereen zich voorbeeldig aan de 
regels. Zingen verbindt, zingen 
heelt, zingen doet mensen goed 
voelen, dus hoe fijn is dat tijdens 
zo’n lastige periode! Ik heb ervan 
genoten en volgens mij best 
veel mensen met mij. Mocht er 
behoefte aan zijn, dan kunnen 
we deze activiteit zo weer 
oppakken.

Merel Harkink, 
bewoonster Weg naar Laren

Zingen in 
coronatijd
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BOODSCHAPPEN
in coronatijd

Dagboek van een wijkregisseur

De corona-tijd heeft mij laten zien dat de mensen in de wijk 
Noordveen klaar staan voor elkaar. Niet alles lukt, niet alles gaat 
goed, niet alles klopt in de wijk. Maar de boodschappendienst die 
is ontstaan in de coronatijd vind ik een schitterend voorbeeld van 
het positieve karakter van de wijk. Het is voor mij als wijkregisseur 
een feest om in deze wijk te mogen werken. En ik ben blij dat ik 
links en rechts een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk kan en 
mag leveren. Ook aan de boodschappendienst.

Zondagmiddag 15 maart
Er zijn 1.135 bevestigde coronabesmettingen. Afgelopen 
donderdag zijn er strikte coronamaatregelen afgekondigd. 
Handen schudden mocht al niet meer, maar thuiswerken is nu 
juist verplicht. Behalve wanneer je een vitaal beroep uitoefent. 
Ach, wijkregisseur is dat niet echt. Dus met ingang van maandag 
maar thuis met computer en telefoon aan de slag. Dat wordt 
vreemd. Want mijn werk draait om contact hebben en contacten 
leggen. De zondagmiddag-persconferentie laat scholen, 
sportclubs, horeca enz. sluiten. En het wordt over een half uur al 
van kracht! Dit is heftig. En ik vraag me af wat dit voor gevolgen zal 
hebben voor de wijk Noordveen.

Zondagavond 15 maart
Studio Sport is afgelopen en ik zit met de coronamaatregelen 
in mijn hoofd. Of beter gezegd: met wat deze voor sommige 
wijkbewoners betekenen. Want wat nu wanneer je in de 
risicogroep valt? Durf je, kun je nog naar buiten? Hoe krijg je 
boodschappen? Ik bedenk me dat er ontzettend goed naar elkaar 
wordt omgezien in Noordveen. Ook het laatste onderzoek heeft 
laten zien dat meer dan de helft van de bewoners iets doet op 
het gebied van vrijwilligerswerk of mantelzorg. Het zal dus wel 
goed komen in de wijk. Maar wat nu als iemand tussen wal en 
schip valt? Om wat voor reden dan ook? Tegen al mijn principes 
in neem ik op zondagavond contact op met Wijkteam Noordveen. 
We zijn het met elkaar eens; als er één wijk is waar iets als een 
boodschappendienst zou kunnen lukken is het Noordveen wel.

Maandagochtend 16 maart
10.00 uur, aan tafel bij de 
COOP met wijkteam en 
namens het sociaal wijkteam 
Yvonne Hendriks. Wanneer 
we een boodschappendienst 
opzetten, kunnen we rekenen 
op medewerking van de COOP. 
Er is helaas geen mobiel 
pinapparaat beschikbaar. Dan 
dus contant. Hoewel de COOP 
iedereen laat pinnen, mag de 
boodschappendienst contant 
betalen. Vervolgens overleg 
op de stoep. Op anderhalve 
meter. Hoe gaan we het doen? 
We kunnen dit niet alleen. We 
zullen vrijwilligers nodig hebben. 
En ook iets van een duidelijke 
manier van werken. Hoe gaan 
we om met geld? En hoe laten 
we boodschappen bestellen? 
Niemand van ons heeft dit 
eerder gedaan. En toch. Na een 
half uur binnen bij de COOP en 
een uur op de stoep, hebben 
we een boodschappendienst 
bedacht. We gaan er voor.

Maandagavond 16 maart
Premier Rutte geeft een perscon-
ferentie. Het virus zal voorlopig 
in Nederland blijven en het zal 
niet gemakkelijk worden om 
door deze crisis heen te komen. 
Het aantal bevestigde corona-
besmettingen is 1.435. De nood-
zaak voor een boodschappen-

 

dienst is duidelijk. Leve de 
e-mail. Want na een paar keer 
heen en weer sturen van het A4-
tje dat huis-aan-huis verspreid 
moet gaan worden, is het klaar. 
We weten wat er op moet komen 
te staan en dus ook ongeveer 
hoe we gaan werken. Morgen af-
spraken maken over verspreiden. 
Maar ook hoe we de vrijwilligers 
veilig kunnen laten werken.

Dinsdag 17 maart
Bevestigde besmettingen: 
1.705 personen. We komen 
bij elkaar in het pand van 
welzijnsorganisatie Perspectief 
Zutphen aan de Weg naar Laren 
59. Diezelfde ochtend maken 
we afspraken over de details 
van de boodschappendienst. 
De A4tjes worden inmiddels 
geprint bij de repro van de 
gemeente. Wie kunnen helpen 
verspreiden? Het wijkteam had 
al mensen gevraagd. Er staan 10 
wijkbewoners in de startblokken. 
Schitterend. Daarnaast kunnen 
we de ‘Weg naar Laren 59’ en 
de telefoon daar gebruiken. 
Door de corona-maatregelen 
blijft het pand voorlopig toch 
gesloten. We hebben nu een 
hoofdkwartier!

Woensdag 18 maart en 
donderdag 19 maart
De A4tjes worden huis-aan-
huis verspreid in de hele wijk 
Noordveen. Op woensdagavond 
hebben de eerste 20 vrijwilligers 
zich al aangemeld. De meesten 
willen boodschappen doen en 
een paar de telefoon bemensen. 

Daarom maken we een vaste ploeg met ‘boodschappers’ en één 
met ‘telefonisten’. Wijkteam De Zuidwijken belt. Ze hoorden van 
de boodschappendienst, willen er ook één opzetten en graag alles 
krijgen wat we hebben verzonnen. Natuurlijk, ga je gang. 
Op donderdagavond staat de teller bijna op 60 vrijwilligers! 
Ongelofelijk. Het gaat lukken, we hebben straks een 
boodschappendienst.

Vrijdag 20 maart
Vandaag gaan we beginnen met de Boodschappendienst voor 
de mensen die ‘in de risicogroep van het coronavirus vallen’. 
Vanochtend geef ik op de stoep van de Weg naar Laren 59 
instructie aan de eerste telefonisten. Twee bemensen meteen 
daarna de telefoon. Daarna instructie aan de eerste vrijwilligers 
voor boodschappen. Om de hoek, op het schoolplein van de Jan 
Ligthartschool, en op ruime onderlinge afstand. Aansluitend het 
uitdelen van de instructie op papier, een envelop voor wisselgeld, 
boodschappenformulieren, een pen en handschoenen. Ondanks 
deze vreemde coronatijd is er enthousiasme bij iedereen. Dan 
naar de twee dienstdoende telefonisten. Spannend hoor, samen 
wachten op de eerste aanvragen.

Zaterdag 21 maart
Een nieuwe groep vrijwilligers voor instructie op het schoolplein. 
Een telefonist geef ik instructie in de deuropening en een half 
uur later de tweede groep telefonie- instructie op de stoep. 
Tussendoor aan tafel (op ruime afstand) met twee nieuwe 
telefonisten. We kennen elkaar niet en er is tussendoor tijd 
genoeg om kennis te maken. Aan het eind van de dag bedenk ik 
me dat het me goed bevalt, dit ‘thuiswerken’.

Maandag 23 maart
Verspreid over de ochtend geef ik instructie aan nieuwe 
vrijwilligers. ’s Middags in de tuin van de Weg naar Laren 59 
overleg met wijkteam en Yvonne. De Boodschappendienst werkt 
zoals we het bedacht hebben. De signalen van ‘klanten’ zijn 
positief. We hoeven gelukkig niet de hele wijk te bedienen. Er 
zijn veel wijkbewoners die voor hun buren boodschappen doen. 
Het nieuws is dat de Nederlanders massaal naar de stranden en 
bossen zijn gegaan dit weekeinde. De persconferentie wordt ’s 
avonds gegeven door een boze premier Rutte en maar liefst 3 
ministers. Evenementen die een vergunning nodig hebben, zijn 
voorlopig verboden. Er zijn 4.749 bevestigde besmettingen. 

Dinsdag 31 maart
Een enkele keer blijkt dat een pinapparaat handig zou zijn voor 
de boodschappendienst. Maar meestal is er contant geld in huis. 
Bovendien, één apparaat voor een handvol vrijwilligers per dag 
werkt ook niet. Gelukkig houdt iedereen zich aan het advies 
om vooral niet de betaalpas met pincode van een klant mee 
te nemen. We hebben ook vragen van klanten gekregen of de 
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Toen in maart ons land in 
de ban van het coronavirus 
kwam, kwam Wijkteam 
Noordveen heel snel met de 
boodschappendienst. 
Ik heb mij destijds aangemeld als 
vrijwilliger omdat mijn agenda 
opeens erg leeg was en zo kon 
ik toch iets nuttigs voor mijn 
medemens doen. Een uur in de 
week klaar staan voor een ander 
is goed te doen en wordt erg 
gewaardeerd. 

Het is mij in de afgelopen 
maanden pas goed duidelijk 
geworden hoeveel werk er wordt 
verricht door de medewerkers 
van Perspectief en dan heb ik 
nog maar een klein deel ervan 
gezien. Petje af!

En om op de boodschappen-
dienst terug te komen: ik kan het 
iedereen aanraden, klein gebaar, 
groot geluk!

Janet Groen,
bewoonster Bronkhorststraat

Een kijkje achter de schermen bij de 
boodschappendienst van Wijk Noordveen

Om kwart voor 10 open ik de deur van 
Weg naar Laren 59, pak de krant en 
eventueel ingeleverde registratie-
formulieren van de mat en bereid me 
voor op mijn wekelijkse telefoondienst.
Met een lekker kopje koffie, de mobiele telefoon en de 
benodigde invullijsten bij de hand ben ik startklaar om de 
telefonische aanvragen in ontvangst te nemen. Hoewel ik hoop 
op veel telefoontjes heeft dat ook iets tegenstrijdigs. Immers, 
veel aanvragen betekent ook dat er nog veel behoefte is aan 
ondersteuning in deze voor velen moeilijke tijden. Daarom is het 
bijzonder fijn dat dit geweldige initiatief is opgezet door Wijkteam 
Noordveen i.s.m. de Wijkregisseur en Perspectief en vanaf medio 
maart al die maanden naadloos georganiseerd kon worden.
Boodschappen doen, de hond uitlaten, een belletje of een praatje, 
het zijn allemaal kleine lichtpuntjes voor de wijkbewoners, die 
deze dagelijkse dingen op dit moment zelf niet kunnen doen.
Om kwart over 10 komt de eerste aanvraag binnen en ik herken ik 
het nummer direct. Het is één van de trouwe donderdagklanten 
en de dame in kwestie vraagt of ze weer gebruik mag maken van 
de boodschappendienst. Ook “mijn” andere twee trouwe klanten 
bellen en zo kan ik binnen een half uur drie aanvragen op de 
lijst noteren. 

Tijdens deze wekelijkse contacten ontstaan ook regelmatig 
bijzondere gesprekken met leuke anekdotes. Want wat doe je als 
je gehakt en een mergpijp op de boodschappenlijst hebt staan en 
je ontvangt gehakt en een pakje mergpijpjes (koekjes)? Dan geef 
je die aan de betreffende vrijwilliger mee voor bij de koffie om zo 
ook je dankbaarheid te kunnen tonen. Want dankbaar zijn alle 
aanvragers zonder uitzondering en dat is wat dit initiatief en het 
vrijwilligerswerk zo bijzonder maakt.

Natuurlijk hopen we met z’n allen dat de aangeboden diensten op 
enig moment niet meer nodig zijn, maar zolang de behoefte er is, 
draag ik (en vele vrijwilligers met mij) graag een steentje bij aan de 
leefbaarheid en het leggen van verbindingen in onze mooie wijk.

Marion Harinck, bewoonster Weg naar Laren

gegaan en de jeugd weer naar 
school. Die zijn gestopt. Toch is 
er nog steeds een grote groep 
vrijwilligers actief naast hun werk 
en andere bezigheden.

Dank
Het was voor mij een hectische 
eerste periode met de 
boodschappendienst. Maar ik 
vond het geweldig. Ook omdat 
de wijk heeft laten zien dat de 
mouwen opgestroopt worden 
wanneer het echt nodig is. 
Daardoor konden we in een paar 
dagen een boodschappendienst 
uit de grond stampen. Ik vond 
het heel bijzonder om tientallen 
- voor mij - nieuwe vrijwilligers te 
ontmoeten. En ook dat we zelfs 
aanmeldingen kregen van buiten 
de wijk! Maar het is nog niet 
afgelopen. Corona is niet weg en 
er zijn veel wijkbewoners die in 
de risicogroep vallen. Diensten 
Noordveen draait en blijft 
voorlopig draaien.
Maar voor dit moment: dank 
je wel. Jij die vrijwilliger was. Jij 
die vrijwilliger bent. Jij die wel 
wilde maar niet kon meehelpen. 
Dank aan de ondernemers in 
de wijk voor de medewerking. 
Dank je wel Wijkteam 
Noordveen en Perspectief 
voor de samenwerking en het 
beschikbaar stellen van de Weg 
naar Laren 59. En dank aan de 
klanten voor het vertrouwen in 
de vrijwilligers. 

Noordveen, bedankt.

Voor de wijk, door de wijk:

Boodschappendienst 
Noordveen is telefonisch 
bereikbaar op dinsdag, 
donderdag en vrijdag van 10.00-
12.00 uur via 06-11646650. 

Na een aanvraag in de ochtend komt de vrijwilliger tussen 
14.00 en 16.00 uur de boodschappenlijst ophalen, doet de 
boodschappen en levert deze met wisselgeld af. 
Het is nodig dat er voldoende contant geld in huis is. 
Er wordt gewerkt volgens RIVM-maatregelen.
Dit initiatief komt voort uit de samenwerking tussen wijkbewoners 
en beroepskrachten in de wijk Noordveen.

vrijwilliger misschien even zou willen blijven om een praatje te 
maken. En we zien dat er mensen hun hond uitlaten, terwijl zij 
zelf beter binnen zouden kunnen blijven. Aan het eind van de dag 
zijn er 12.595 geregistreerde besmettingen. Het is de dag met de 
meeste corona-slachtoffers. Maar liefst 165 mensen zijn vandaag 
overleden. Het is ook de dag waarop er meer dan 80 vrijwilligers 
actief zijn voor de Boodschappendienst. 
Nieuwe vrijwilligers moet ik waarschuwen dat ze nu met zo veel 
zijn dat het best twee weken kan duren voor iemand ‘aan de 
beurt’ is om boodschappen te doen. Ook de vrijwilligers vinden 
het schitterend dat er zo veel mensen actief zijn.

Maandag 6 april
‘Diensten Noordveen’ is geboren. In overleg met de vrijwilligers 
breiden we de Boodschappendienst uit met ‘praatje, belletje, 
hond’. Hiermee wordt wijkbewoners de mogelijkheid geboden een 
praatje te maken met een andere wijkbewoner, of dat de hond 
door iemand anders wordt uitgelaten. Het praatje kan voor het 
open raam, bijvoorbeeld door iemand die toch al boodschappen 
gaat doen. Maar iemand die niet aan het raam of de deur kan 
of wil komen, kan gebeld worden door een vrijwilliger. En er 
zijn ook vrijwilligers die honden willen uitlaten. Ook jongeren 
uit de wijk draaien mee als vrijwilliger. Er is er zelfs één die zijn 
maatschappelijke stage bij Diensten Noordveen doet. 

Woensdag 6 mei
De eerste vrijwilligers nemen afscheid. Ze kunnen weer aan het 
werk. En er zijn dagen waarop er niemand belt en er dus geen 
boodschappen gedaan hoeven te worden. Best saai, 2 uur naar 
een telefoon kijken, horen we van onze telefoondienst. We 
spreken af dat de dienst opgedeeld kan worden. Niet langer 
een dienst van twee uur draaien met twee personen, maar 
allebei één uur aan de telefoon. De basisscholen gaan straks 
weer open. Andere maatregelen zijn verlengd tot 1 september. 
We vragen ons inmiddels hardop af of er wel een Week van 
de Wijk georganiseerd kan worden. Het aantal geregistreerde 
besmettingen in Nederland is 41.319.

Woensdag 24 juni
De corona-maatregelen worden versoepeld. Er zijn 49.804 
geregistreerde besmettingen. Er zijn inmiddels vrijwilligers die hun 
‘eigen’ klant hebben. Het klikte met de klant, ze kwamen toevallig 
bij een bekende of de klant vond het prettiger wanneer steeds 
dezelfde vrijwilliger kwam. Mooi dat er zo blijvende contacten 
gelegd zijn. Jammer voor de telefonisten dat er daardoor minder 
gebeld wordt. Gelukkig ligt er elke dag een nieuwe krant op tafel.

Maandag 3 augustus
De bereikbaarheid van Diensten Noordveen brengen we terug 
van 6 naar 3 dagen. We hebben gezien op welke momenten er 
gebeld wordt en dus blijven dinsdag, donderdag en vrijdag over. 
Inmiddels zijn nog er nog meer vrijwilligers weer aan het werk 



Op safari 
in Noordveen

www.noordveenzutphen.nl   |   wijkteamnoordveen@gmail.com

Speciaal voor de allerkleinsten orga-
niseren we een safari. Ga samen met 
mamma, pappa, oma, opa of oppas 
op zoek naar lieve, wilde en bijzondere 
dieren. Je vindt ze tijdens de Week van 
de Wijk achter een heleboel ramen in 
de Weg naar Laren. Op de foto’s kun je 
zien welke 10 dieren je moet vinden. 
Kun je zelf nog niet goed schrijven? 
Laat dan de grote mensen opschrij-
ven welk dier je op welk huisnummer 
hebt gezien. Misschien win je wel een 
leuk prijsje. Zorg dan dat jouw naam, 
leeftijd en adres er bij staat en het te-
lefoonnummer van mamma of pappa. 
Doe dan dat lijstje in de brievenbus 
van de Weg naar Laren 59, of laat het 
e-mailen naar wijkteamnoordveen@
gmail.com. Wees op tijd en doe dat 
voor 28 september.

A G E N D A  & 
REMINDERS 
BLAUW: ACTIVITEITEN MET EEN 
VASTE DATUM
ZWART: ACTIVITEITEN MET EEN ZELF 
TE BEPALEN DATUM
ROOD: LET OP UITERSTE 
RESERVERINGS- OF INZENDDATUM

VR. 18 SEPTEMBER
Plaatjes-rebus
Clinic voor de jeugd 
Sport & Beweegpark Hanzepark

ZA. 19 SEPTEMBER
15.00 uur Senior Café quiz 
Polbeek-Sutfene
Stamppotten bestellen 
(zie pagina 14)

ZO. 20 SEPTEMBER
Ontwerp het lekkerste 
Broodje Noordveen

MA. 21 SEPTEMBER
Zelf maken: Chicken Yassa

DI. 22 SEPTEMBER
Ga op pad met de nieuwe 
wandelroute door Corona
Inzending nominatie wijkbewoner
(zie pagina 5)

WO. 23 SEPTEMBER
Stamppot Drive-in 
Cafetaria Goldenbelds

DO. 24 SEPTEMBER
Zelf maken: Ananascake

VR. 25 SEPTEMBER
Stamppot drive-in Slagerij Lammers

ZA. 26 SEPTEMBER
Creatief door de Wijk-Vriendelijk 
voor Vogels Polbeek

ZO. 27 SEPTEMBER
Filippine
Zelf maken: Macaronimuffins

Laatste dag om de inzendingen 
in te sturen voor:
-  Fotopuzzeltocht (zie pagina 6)
- Plaatjes-rebus (zie pagina 7)
-  Broodje Noordveen (zie pagina 9)
-  Op safari door Noordveen en
 Emoticon-rebus (zie pagina 24)

Dus, zet je speurneus op en veel plezier!

V=B, -U -D DR=M W=J, -B L=D, CH=G B=N V=G, -O, T=R

De oplossing voorzien van naam + leeftijd en adres kan uiterlijk 
28 september worden ingezonden naar 
wijkteamnoordveen@gmail.com of op papier met linksboven op de 
envelop “emoticon-rebus” in de brievenbus van de Weg naar Laren 59. 

Onder de juiste inzenders verloten wij een puzzelprijsje.
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