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Programma 

vrijdag 16 t/m zondag 25 september 2022

Al 23 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
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Dus woont u in de buurt  
Voorsteralleekwartier-Noord,  
in Berkelpark, in de Polbeek of 
in het Deventerwegkwartier? 
Dan kunt u zich bij ons  
aanmelden!

Naast het programma van de 
Week van de Wijk, vindt u in dit 
wijkbulletin ook informatie over 
de wijk. Over het dementievrien-
delijk maken van Noordveen 
bijvoorbeeld. En over de realisatie 
van Sportpark Hanzepark, met een 
vooraankondiging over de opening 
in oktober of november van dit 
jaar. En wist u dat de Werkgroep 
Berkel Wijnhofpark alweer 10 jaar 
bestaat?! 

In onze wijk gebeuren mooie 
dingen. We weten het natuurlijk 
niet allemaal en dat hoeft ook niet. 
Maar het is wel jaarlijks weer een 
mooie verrassing om te horen 
waarom wijkbewoners andere 
wijkbewoners nomineren voor 
het krijgen van een attentie. De 
ontvangers zijn altijd blij verrast 
en voelen zich gezien of gewaar-
deerd. Of juist eens niet vergeten. 
Daarom hebben wij ook dit jaar 
weer een nomineeractie tijdens de 
Week van de Wijk. Zie pag. 4 
Doet u mee?

Wij hopen u binnenkort allemaal 
te zien, bijvoorbeeld op de brade-
rie of een andere activiteit tijdens 
de Week van de Wijk. Wij vinden 
het ook fijn om van u te horen 
of te lezen. Wat vond u leuk of 
wat miste u tijdens de Week van 
de Wijk? Of om mooie foto’s te 
ontvangen van plezier tijdens de 
Week van de Wijk. Want dat wen-
sen wij u allen: Heel veel plezier!

Wijkteam Noordveen

van het wijkteam

Daar is-ie weer! Het wijkbulletin van Noordveen met daarin onder 
meer het programma van de Week van de Wijk. Het programma is 
samengesteld door de vrijwilligers van Wijkteam Noordveen in  
samenwerking met een groot deel van onze vaste samenwerkings-
partners. Dit zijn bewoners, beroepskrachten die werkzaam zijn  
in Noordveen en organisaties gevestigd in de wijk. 
Samen werken wij aan de wijk, al vele jaren.

Af en toe sluiten nieuwe mensen aan bij onze samenwerking. 
Beroepskrachten en wijkbewoners. Dat is fijn. In het midden van dit 
wijkbulletin vindt u de zogenaamde ‘beroepskrachtenpagina’. Met 
foto’s, namen en contactgegevens van welke beroepskrachten in 
Noordveen zoal werkzaam zijn en samenwerken. De pagina’s kunt u 
makkelijk uit het wijkbulletin halen om op te hangen aan het prikbord 
of om op andere wijze te bewaren.

Ook binnen het wijkteam verwelkomen wij graag nieuwe mensen. 
Want wat beginnen wij eigenlijk maar, als vijf wijkbewoners voor 
een hele wijk? Dat is een flinke klus. En bovendien leuker en minder 
kwetsbaar om met wat meer mensen te doen. Bent u als wijkbe-
woner geïnteresseerd om mee te doen? Of wilt u daar meer over 
weten? Schroom niet en stuur ons een mailtje: 
wijkteamnoordveen@gmail.com. 

Meedoen kan zijn als aspirant-wijkteamlid, maar ook door te helpen 
met het samenstellen van de inhoud van het wijkbulletin, het samen 
bijhouden van onze mailbox of website. Of juist éénmalig, zoals voor 
het organiseren van een activiteit.  

Frans Manders, Katja Manuela, Berto Salfischberger 
(vooraan op de foto van links naar rechts),
Frans Eggermont en Chantal Elskamp (achteraan op de foto).
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In het wijkbulletin van vorig jaar 
vertelden we dat de nieuwjaars-
receptie/informatiemarkt 
van Wijkteam Noordveen in 
januari 2020 het begin was 
van een samenwerking. Een 
samenwerking tussen bewoners 
en organisaties in Noordveen om 
de wijk dementievriendelijk te 
maken. Meteen hebben flink wat 
wijkbewoners zich opgegeven 
voor een training ‘GOED omgaan 
met dementie’. Door de Corona-
maatregelen konden er net als 
in 2020, ook in 2021 helaas maar 
twee trainingen doorgaan.

Werkgroep
Hoewel er jaarlijks slechts enkele 
trainingen door konden gaan, 
hebben we de samenwerking 
wel opnieuw meer vorm kunnen 
geven. Er is een werkgroep 
actief van de vrijwilligers 
van Wijkteam Noordveen en 
organisaties in Noordveen. Deze 
werkgroep is de aanjager van het 
dementievriendelijk maken van 
de wijk Noordveen. Samen wordt 
gekeken wat hier voor nodig is. 
Het trainen van wijkbewoners is 
stap één. Deze eerste stap zetten 
we verder voort. Inmiddels zijn we 
als werkgroep in gesprek met de 
ondernemers met een winkel in 
de wijk. Dat is stap twee. Want een 
dementievriendelijk klimaat in de 
winkel is een belangrijk onderdeel 
van een dementievriendelijke 
wijk. Later staan overleggen met 
scholen, (sport)verenigingen 
enzovoort op de planning.

Trainingen
Dit jaar zijn er opnieuw gratis trainingen in de 
Week van de Wijk. Eenmaal in de ochtend, eenmaal 
vroeg op de avond. De training duurt een dagdeel en wordt  
gegeven door trainers van de landelijke organisatie Samen 
dementievriendelijk. In de training GOED omgaan met dementie 
leert u stapsgewijs de dingen die belangrijk zijn wanneer u in contact 
komt met mensen met dementie. U leert om dementie herkennen, 
contact te maken en iemand op de juiste manier helpen. Bijvoorbeeld 
op straat of in een winkel. Meer informatie vindt u op 
www.samendementievriendelijk.nl

De trainingen worden gegeven op:
Zaterdagochtend 17 september in het DWK-gebouw;
Woensdagavond 21 september in het DWK-gebouw;
Woensdagavond 12 oktober in de Polbeek.
Voor de training op zaterdagochtend geldt dat deze duurt van 10.00-
12.30 uur, inloop door aangemelde deelnemers vanaf 9.30 uur. 
Een training in de avond duurt van 19.00-21.30 uur, inloop door 
aangemelde deelnemers vanaf 18.30 uur.

Opgeven kan door uw naam en telefoonnummer te mailen naar: 
wijkteamnoordveen@gmail.com.
Geef alstublieft ook aan op welke data u kunt. Maar, vol=vol. 
Wanneer er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zullen we in het 
najaar meer trainingen organiseren.

Helpt u mee om Noordveen dementievriendelijk te maken?
Geef u dan op. Investeer één dagdeel.
Tijdens elke training zullen er leden van de werkgroep aanwezig zijn. 
Hebt u ideeën om Noordveen dementievriendelijker te maken? 
Laat het ons tijdens die avond weten.

De werkgroep Dementievriendelijk Noordveen
De werkgroep dementievriendelijk Noordveen is een 
samenwerkingsverband bestaande uit Wijkteam Noordveen, 
Dementienetwerk Zutphen-Lochem-Vorden e.o., Gemeente Zutphen, 
Perspectief Zutphen, Sensire en Zorggroep Sint Maarten. 

Dementievriendelijk Noordveen
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Jaarlijks is onze nomineer-actie in de Week van de Wijk een groot 
succes. Daarom dit jaar opnieuw de kans om medewijkbewoners 
te nomineren. Dacht je er vorig jaar over na, maar heb je het niet 
gedaan? Dan is dit jouw kans!

Doe je mee? 
Nomineer dan een wijkbewoner, jong of oud, die jou dit jaar 
erg heeft verrast en nu zelf ook een verrassing verdient. 
Geef de naam, (geschatte) leeftijd en het woonadres van die 
persoon aan ons door samen met uitleg over jouw nominatie. 

Je kunt het geheel mailen naar wijkteamnoordveen@gmail.com of 
op papier zetten en t.a.v. Wijkteam Noordveen (laten) bezorgen 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, 
vertellen we bij het bezorgen wie genomineerd heeft, want daar 
zijn de ontvangers vaak heel nieuwsgierig naar. Maar…nomineren 
mag ook anoniem en kan tot uiterlijk dinsdag 20 september 2022.

OPROEP 
Nomineer een medewijkbewoner!

Tip
Meld je aan voor onze 
e-mailservice. 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

Programma
vrijdag 16 september

COLA-DISCO Noordveen
Locatie: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19
Tijdstip: Vanaf 18.00 - 22.00 uur

Op vrijdag 16 september 2022 vanaf 18.00 uur organiseert 
Wijkteam Noordveen een Cola-disco voor de jeugd in de wijk. 
Jongeren tot 15 jaar zijn van harte welkom.
Van 18.00 tot 21.00 uur is het DWK-gebouw de wijk-disco voor de 
jongeren in Noordveen. Ouders met kleine kinderen zijn natuurlijk 
ook welkom om hun kinderen aan te moedigen.
●   Verschillende activiteiten als: Behendigheid spelletjes, 
 schminken van mooie maskers of tattoos 
●   Ook zal een bijzonder optreden plaatsvinden van een bekende 
 Zutphense artiest! Maar dat is een bijzondere verassing ...
●   Verder zorgen lokale DJ’s voor heerlijke muzikale omlijsting ...
  en vooral dansbare muziek!!

TOEGANG is gratis
Consumpties zijn voor eigen rekening, € 1,00 per beker 
(met kronkelrietje!)

Check voorafgaand aan 

de activiteit even de website 

www.noordveenzutphen.nl 

voor eventuele wijzigingen.

Jij komt toch ook??   Wie weet verrassen wij 

'jouw genomineerde’ 

   ook met een bezoekje 

            aan de deur èn 

      met een attentie!
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Programma
zaterdag 17 september

Training GOED Omgaan met dementie
 
Locatie: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19
Tijdstip: van 10.00 uur tot 12.30 uur, inloop 9.30 uur

Wie zich vooraf aangemeld heeft voor de training van vanochtend 
en daarvan een bevestiging ontving, kan vanaf 9.30 uur terecht bij 
het DWK-gebouw voor de training. 
Deze duurt van 10.00-12.30 uur en wordt gegeven door trainers van 
het landelijke Samendementievriendelijk. 

Heb je nog geen training bijgewoond, maar ben je wel 
geïnteresseerd, dan kun je je ook aanmelden voor een training 
op woensdagavond 21 september of op een avond in het najaar. 
Zie pagina 3.

Quizmiddag ‘Noordveen toen en nu’ 
Locaties: - de Polbeek, Van Dorenborchstraat 1
  - De Lunette Sensire, Coehoornsingel 3

Wijkbewoners zijn welkom om op 
één van deze locaties mee te doen
Tijdstip: Vanaf 15.00 uur

Met behulp van beeldverbinding daagden vorig jaar 
getalenteerde senioren uit Noordveen en Zutphen elkaar 
uit in de digitale vragenarena. Dit jaar zoeken de Polbeek en 
Sensire weer hun slimste bewoners bij elkaar en dagen ook 
de wijkbewoners van Noordveen uit om deel te nemen aan de 
‘Noordveen toen en nu quiz’. Tijdens de quiz testen we de kennis 
over onze wijk. Dit jaar nodigen wij iedereen uit om op de Polbeek 
of bij Sensire de Lunette samen de quiz te spelen. 

 

 

 

 

           Wie weet ben jij 

    De Alleskenner van Noordveen!
 

 

 

 

 

 

 

 

Programma
zondag 18 september

Geen puzzel, maar een uitdaging
Locatie: Diverse locaties in de wijk 
(of gewoon vanuit de luie stoel thuis!)
Tijdstip: Naar eigen keuze ;-)

Dit jaar geen puzzel maar een uitdaging.
Noordveen heeft veel plaatsen en gebouwen die een bijzondere 
geschiedenis hebben. Maar ook wij weten niet alles. 

In dit wijkbulletin vind je een aantal foto’s met een 
vraagteken. Onze vraag is: 
Wat kun je ons over deze plaats en/of gebouw vertellen? 
Denk daarbij aan vragen zoals 
    ● wanneer is het ontstaan?
    ● waarom werd het gemaakt?
    ●   wat is er sindsdien mee gebeurd? 
Niet alle foto’s zijn 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.   

Je bepaalt zelf of je over één of meerdere foto’s wat vertelt. 
Elke inzending is van harte welkom!

Wij schreven al dat ook wij niet alles weten, dus als je denkt: 
“Waarom heb je deze plek/dit gebouw niet opgenomen?”, dan 
is ook een bericht met foto en/of locatie en een bijbehorende 
beschrijving zeer welkom. 

Stuur je reactie uiterlijk op zondag 25 september (dus in de 
Week van de Wijk) op naar wijkteamnoordveen@gmail.com  
of schrijf hem op een briefje en doe dat in de brievenbus van 
Weg naar Laren 59.
Vermeld naast je reactie ook je naam, adres en leeftijd. 
Onder de inzenders verloten we een prijsje.
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Programma
maandag 19 september

Programma
dinsdag 20 september

Mandala in lood…
Locatie: De Lunette, Coehoornsingel 3
Tijdstip: van 14.30 uur tot 15.30 uur

Op dinsdagmiddag 20 september organiseren Kindernet en 
Sensire een gezellige middag in de Lunette.
Iedereen is welkom! Wijkbewoners, bewoners van de Lunette, 
familie en de kinderen van Kindernet. 

Van 14.30 uur -15.30 uur vindt de activiteit plaats in de Lunette 
aan de Coehoornsingel 3. U kunt zich hiervoor melden bij de 
receptie van de Lunette.
Onder het genot van een kopje koffie/thee met wat lekkers kan 
er een mandala gekleurd of geverfd worden met glasstiften/ verf. 
Deze kunt u later op of voor het raam hangen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit.
Wij hopen van harte u te mogen verwelkomen!

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar 
l.vandepoel@sensire.nl

Koffieochtend en buurtlunch
Locatie: Weg naar Laren 59
Tijdstip: vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur

Op maandag 19 september kan iedere wijkbewoner langskomen 
voor een kop koffie of thee met wat lekkers! Vanaf 10.00 uur is de 
deur open voor een gezellig samenzijn en voor ontmoetingen met 
bewoners uit Noordveen.
Rond de klok van 12.00 uur kan er aangeschoven worden voor 
een buurtlunch. Wij vanuit Perspectief zorgen voor een lekkere en 
voedzame lunch, geheel kosteloos. Tot dan!

Voor ons is het erg fijn en ook 
helpend voor volgend jaar als 
wij kunnen 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.



1 3

5
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Hoewel de meeste beroepskrachten heel wat jaren in Noordveen 
actief blijven, is er het afgelopen jaar wel wat veranderd. Daarom 
ook dit jaar in het wijkbulletin twee pagina’s met gezichten. Oude 
bekenden, maar ook frisse nieuwe gezichten.
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 eigen werk in 
de wijk op dat van de anderen af te stemmen. En om samen te 
werken waar dat kan. Natuurlijk hebben deze functionarissen ook 
contact met andere werkers en instanties 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
www.perspectiefzutphen.nl/wijken/centrum-de-hoven-noordveen/

De wijkagenten:
0900-8844  
Instagram: @politie_noordveen_zutphen), www.politie.nl

De consulenten Klant en Wonen:
088 111 0 341 of wijkteamcdhne@ieder1.nl
www.ieder1.nl

De wijk-BOA en wijkregisseur:
140575 of info@zutphen.nl
www.zutphen.nl/wijk-en-dorp

Arjan van de Kaa, 
wijk-BOA

Kees Meijer, 
wijkregisseur

Perspectief Zutphen

1 Atie de Geus, teamleider/sociaal werker
2 Demi Doornberg, sociaal werker
3 Eelco Tromp, sociaal werker
4 Yvonne Hendriks, sociaal werker
5 Henk Kuipers, sociaal werker
6 Frida Frelink, sociaal werker
7 Jose Slijtermeilink, sociaal makelaar

1

2

3

4

6

7

GEMEENTE Zutphen

1

2

3

POLITIE Zutphen
1 Tjerk Sprenkelder, 
 wijkagent

2 Wilco van Dijk, 
 wijkagent

3 Michael Smeenk, 
 wijkagent

WOONBEDRIJF Ieder1
1 Jeroen Jacobs, 
 consulent Klant en Wonen

2 Merijn de Nijs, 
 consulent Klant en Wonen

3 Elise Frederiks, 
 consulent Klant en Wonen

1

2

3

BEROEPSKRACHTEN in Noordveen
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Programma
woensdag 21 september

WERELD ALZHEIMER DAG 2022
Woensdag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag en vragen we 
extra aandacht voor dementie. Het thema van deze dag is dit jaar: 

Samen op pad. 

Het Alzheimer Café Zutphen e.o. en voetbalvereniging AZC Zutphen 
zijn deze woensdag medeorganisator van een mooie activiteit over 
Football Memories. Samen voetbalherinneringen ophalen. 

VEUR ALTIED
Voetbalvereniging De Graafschap komt die dag naar Zutphen met 
het programma ‘Veur Altied’. Er worden activiteiten georganiseerd 
waarbij voetbalherinneringen worden opgehaald met oud-spelers van 
De Graafschap. Daarnaast zijn er gezelschapsspellen en worden er 
laagdrempelige beweeg activiteiten georganiseerd, in en rondom het 
sportcomplex van AZC Zutphen.
Mensen met dementie, mantelzorgers en belangstellenden zijn van 
harte welkom. De toegang is gratis.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met AZC of mail 
rechtstreeks naar de vrijwilligers van Alzheimer Café Zutphen e.o.

Tijdstip: van 13:30 tot 16:30 uur
Locatie: AZC Zutphen, Fanny Blankers-Koenweg 8, Zutphen
Telefoon: 0575-517988
E-mail AZC: info@azczutphen.nl 
E-mail Alzheimer Café: 
ac.zutphen@alzheimervrijwilligers.nl

‘Formulieren-
inloop’ met 
schuldhulpmaatje
 
Locatie: 
Weg naar Laren 59
Tijdstip: vanaf 9.30 uur 
tot 12.00 uur

Woensdag 21 september is 
het Wereld Alzheimer Dag en 
vragen we ook in Noordveen 
extra aandacht voor dementie. 
Het programma van de Week 
van de Wijk is vandaag geheel 
afgestemd op dit actuele 
thema. Zo kun je informatie 
ophalen bij Perspectief over 
activiteiten en ondersteuning 
bij dementie tijdens de 
formuliereninloop.

Op woensdag 21 september 
organiseert Perspectief een 
formuliereninloop aan de Weg 
naar Laren 59.
Tijdens deze inloop kun je 
terecht voor vragen op het 
gebied van financiën, het 
aanvragen van bijvoorbeeld de 
energietoeslag en informatie 
met betrekking tot de 
regelingen van de gemeente.
Heb je een brief waar je zelf 
niet uit komt, kom gerust 
langs en dan kan er worden 
meegekeken! De koffie en thee 
staan klaar.

Training GOED Omgaan 
met dementie
 
Locatie: DWK-gebouw, Leeuweriklaan 19
Tijdstip: van 19.00 uur tot 21.30 uur, inloop 18.30 uur

Wie zich vooraf aangemeld heeft voor de training van vanavond 
en daarvan een bevestiging ontving, kan vanaf 18.30 uur terecht 
bij het DWK-gebouw voor de training. Deze duurt van 19.00-
21.30 uur en wordt gegeven door trainers van het landelijke 
Samendementievriendelijk. 

Heb je nog geen training bijgewoond, maar ben je wel geïnteresseerd, 
dan kun je je ook aanmelden voor een training in het najaar. De 
eerstvolgende is op woensdagavond 12 oktober. Wanneer er 
meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, zullen we in het najaar 
meer trainingen organiseren. Meld je aan als geïnteresseerde 
via wijkteamnoordveen@gmail.com en vermeld je naam en 
telefoonnummer.
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Programma
donderdag 22 september

Programma
vrijdag 23 september

Optreden Duo Saxeon
Locatie: De Lunette, Coehoornsingel 3
Tijdstip: 14.30 - 16.00 uur, 14.15 uur zaal open

Op donderdag 22 september is er een optreden in De Lunette van 
duo Saxeon (www.saxeon.nl).
Het duo speelt op saxofoon en accordeon, akoestisch en zonder zang.
Geniet van nummers uit vervlogen tijden en van muziek van deze tijd 
in het Nederlands en Duits, waaronder echte Tiroler muziek.
Wijkbewoners, bewoners van de Lunette en hun familie, iedereen is 
van harte welkom!

Vanaf 14.15 is de zaal open en Sensire zorgt voor koffie en thee en 
wat lekkers erbij. De toegang is gratis.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar 
f.staring@sensire.nl.

Stamppottenbuffet DWK
Locatie: 
Activiteitenstichting DWK, Leeuweriklaan 19
Tijdstip: 17.00 – 19.30 uur

Deze vrijdagavond kun je weer ‘ouderwets’ uit eten gaan in de wijk 
en genieten van het stamppottenbuffet in het DWK-gebouw!

Er is keuze uit maar liefst 4 soorten stamppotten: boerenkool, 
zuurkool, hutspot en andijvie. In de stamppotten zitten spekjes 
(tenzij je een vegetarische maaltijd kiest natuurlijk!) en je kunt 
kiezen welk vlees je erbij wilt: speklap, braadworst, rookworst of 
stoofvlees. Daarnaast zijn er uitjes, piccalilly en augurk. 

Kindermaaltijd of maaltijd zonder vlees  € 4,00 
Maaltijd met vlees (of vervanger)  € 5,00 
Extra vlees  € 1,00 

Aan de bar kun je nog 
drankjes en toetjes kopen. 

Het stamppottenbuffet is van 
17.00-19.30 uur.
We proberen het natuurlijk 
te voorkomen, maar...(eten) 
op=op.

De vrijwilligers van 
Wijkteam Noordveen en 
Activiteitenstichting DWK 
hopen jullie deze avond 
allemaal weer te zien genieten 
van samen eten in de wijk!

Smakelijk eten!

Paard en cavia’s 
bij de Lunette
Locatie: buiten bij 
De Lunette, 
Coehoornsingel 3
Tijdstip: Vanaf 10.30 uur

Op vrijdagochtend 
23 september komt 
vrijwilligster Sonja Heuvelink 
met haar paard bij de Lunette. 
Ook is Jacqueline er met 
de cavia ́s.
Vanaf 10.30 uur vindt de 
activiteit buiten plaats, 
op terras van Studio 3 
van de Lunette aan de 
Coehoornsingel 3.
Na de koffie/thee/limonade 
met wat lekkers kunnen het 
paard en de cavia ́s geaaid en 
geknuffeld worden.

Iedereen is welkom! 
Buurtbewoners, bewoners 
van de Lunette, familie.
Er zijn geen kosten verbonden 
aan deze activiteit.
Mocht u nog vragen hebben, 
dan kunt u een e-mail 
sturen naar 
a.duistermaat@sensire.nl. 

Eten met de wijk
Locatie: 
Weg naar Laren 59
Tijdstip: 
17.00 uur - 20.00 uur
 
Samen met andere bewoners 
uit de wijk Noordveen een 
heerlijke maaltijd bereiden!

Omdat verdere details pas vlak 
van tevoren bekend worden, 
konden wij die niet in het 
wijkbulletin plaatsen. Kijk op de 
flyer voor de verdere details. 
Deze hangt op diverse locaties 
in de wijk en vind je ook op 
www.noordveenzutphen.nl. 

Let op: aanmelden voor 
deelname is noodzakelijk.

Vond jij ‘Kerstbomen in het wild’ 
ook zo leuk?
 
Heb jij een uurtje tijd voor de wijk? Wij zijn op zoek naar 
wijkbewoners, jong en oud, die het leuk vinden om in december 
te helpen met het plaatsen van kerstbomen in de wijk. Meld 
je aan via wijkteamnoordveen@gmail.com en ontvang in 
december info over wanneer en hoe.
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Programma
zaterdag 24 september

Programma
zondag 25 september

Kaart Marathon: 
Klaverjas en jokeren
Locatie: Activiteitenstichting DWK, Leeuweriklaan 19
Tijdstip: 9.00-21.00 uur, 8.00 uur zaal open

DWK organiseert in het kader van de Week van de Wijk een Kaart 
Marathon met klaverjassen en jokeren op zondag 25 september. 
De dag start om 9.00 uur, de prijsuitreiking is om 21.00 uur. Zaal 
open vanaf 8.00 uur.

De kosten voor deze geheel verzorgde dag met koffie/thee, lunch 
en diner bedragen € 25,00 per persoon, (contant!) te voldoen bij 
inschrijving op dinsdagochtend.
Op de flyer en in de agenda van de websites van DWK 
(www.dwkzutphen.nl) en Wijkteam Noordveen is alle informatie 
te vinden.

We kaarten Amsterdams en wisselen 
elke ronde van kaartpartner.
Er zijn meerdere prijzen, waaronder 
ook een poedelprijs en een pittenprijs.
Iedereen, dus ook van buiten de wijk, 
mag mee doen. Kom je ook?

Inschrijven bij kaarten@dwkzutphen.nl. 
Er wordt een plekje voor je gereserveerd als je vooraf aanmeldt 
via e-mail. Maar ter plekke inschrijven op de ochtend zelf mag 
ook zolang er nog plekken vrij zijn.
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Ontbijtje voor 
een Karweitje 
Locatie: de Polbeek, 
Van Dorenborchstraat 1
Tijdstip: van 8.00-11.00 uur

Op deze zondagochtend 
organiseren wij wegens succes 
een luxe ontbijt voor de wijk 
door de wijk. Onder het motto 
eten is ontmoeten, willen wij 
buurtbewoners van jong tot 
oud uitnodigen voor een luxe 
ontbijt. Om met elkaar in gesprek 
te komen en als tegenprestatie 
vragen wij van alle tafelgenoten 
in ruil een kleine dienst of 
(eigengemaakt) cadeautje. Tijdens 
het speciale rad van avontuur 
worden deze diensten zoals 
tuinhulp, afwassen, naai-verstel, 
huiskamerconcertje, samen 
boodschapje doen, of een ijsje 
eten en producten zoals stekjes, 
fruit uit eigen tuin, op ludieke 
wijze verloot onder alle aanwezige 
wijkbewoners. Zo komen plezier, 
ontmoeten en generaties samen 
tijdens dit buurt-ontbijt. Misschien 
houdt u er een gezellig uitje, zelf-
gemaakte kaarten, een leuk contact 
of mooie tekening aan over. 
Aansluitend kan er tijdens een 
workshop een kaart gemaakt 
worden voor een buurtgenoot die 
er niet bij kon zijn.
U kunt komen op het tijdstip dat 
u schikt tussen 8.00 en 11.00 uur, 
alleen of juist met bijvoorbeeld 
het hele gezin of met uw buren of 
mantelzorgers. Vooraf opgeven is 
gewenst, u kunt u aanmelden bij 
Patricia Huberts voor vrijdag 
16 september a.s. via: p.huberts@
zorggroepsintmaarten.nl

Tot 9.00 uur 
Voorbereidingen organisatie: 
opbouw en indeling braderie.

Vanaf 9.00 uur 
Inrichten gehuurde kramen 
braderie en plekje zoeken 
voor kleedjesverkoop tussen 
de kramen. Eventuele 
aanwijzingen van de 
organisatie dienen te worden 
opgevolgd.

10.00-16.00 uur 
Braderie Weg naar Laren 

11.30-24.00 uur 
Open Podium / 
Muziekprogramma

Ca. 17.00-19.30 uur 
Buurt BBQ Weg naar Laren. 
Hiervoor heeft Slagerij 
Lammers een vleespakket in 
de aanbieding voor € 6,00.

17.30-18.30 uur 
Optreden dweilorkest 
’t Spul(t) ter hoogte van 
Slagerij Lammers, de 
sponsor van dit optreden.

Burendag in Noordveen
Zaterdag 24 september 2022 is het weer zover.
Alweer de 22ste editie van de Weg Naar Laren Braderie
inclusief buurt BBQ, optreden van ’t Spul(t) en volop live muziek 
op het Open Podium van onder meer Mama Juke, 4outof5,  
Sour-Mash en Trailer Trash Tremblers!

Eindelijk mag het allemaal weer.

Mocht je nog een kraam willen, meld je dan snel aan, op=op.
Vorig jaar haalden we in 7 dagen (meer tijd hadden we niet) ruim 
70 aanmeldingen van deelnemers met kraam op met daarnaast 
nog vele kleedjes. Je kon toen echt merken dat men na alle 
coronabeperkingen extra enthousiast was voor de braderie.
Laten we er dit jaar weer een superleuk feest van maken. 

Vrijwilligers kunnen zich nog altijd melden. 
Want vele handen maken licht werk.
Dank aan Hans Boersbroek / 
St. Popcollectief Zutphen voor de acts.

Groet namens Wijkteam Noordveen,
Frans Manders

Open Dag asielzoekerscentrum
Locatie: Azc Voorsterallee
Tijdstip: 13.00 tot 16.00 uur

De open dag op het asielzoekerscentrum aan de 
Voorsterallee kent een aantal onderdelen:
● Sport en spel
● Ontmoeting en ontspanning
● Ontmoeting culturen
● Participatie
● Informatie asielketen
 
Naast deze onderdelen wordt er ook 
een rondleiding op het azc gegeven.

4outof5

Sour-Mash
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Het is alweer 10 jaar geleden dat bewoners van de buurt Berkelpark 
en andere gebruikers van het Wijnhofpark aan de Van Drinenstraat/
Wijnhofstraat een werkgroep oprichtten. Aanleiding waren de 
plannen voor de verlegging van de Berkel in het Wijnhofpark en 
de wens om inspraak te hebben. Die werkzaamheden aan de 
Berkel en de herinrichting van het Wijnhofpark werden grotendeels 
in het derde kwartaal van 2013 uitgevoerd, de opening van het 
heringerichte park was in april 2014.

De werkgroep heeft vervolgens met succes gewerkt aan enkele 
projecten:
●   een tweede voetgangersbrug in het Wijnhofpark
●   een natuurlijke speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark.
De werkzaamheden zijn in 2015 zijn gestart en in de officiële 
opening vond plaats in mei 2016.

Sinds 2016 heeft de werkgroep nieuwe doelen waar eenieder bij 
kan aansluiten:
● maken en onderhouden van een wilgendorp in het Wijnhofpark
● onderhoud van de natuurlijke speel- en ontmoetingsplek
● ontmoeting en activiteiten voor jong en oud in het Wijnhofpark. 

Werkgroepleden vinden het belangrijk dat activiteiten voor 
iedereen toegankelijk zijn en daarom worden de kosten laag 
gehouden. Om budget te vergaren voor activiteiten en voor 
de huur van de garage van de werkgroep, worden onder meer 
kledingbeurzen georganiseerd in Noordveen. Daar kunnen 
ook mensen met een smalle beurs kleding kopen. Hiervoor is 
samenwerking met bijvoorbeeld de Polbeek. 

Vooraankondiging kledingbeurs - WIE HELPT?

Het voornemen is om op zaterdag 22 oktober weer een 
kledingbeurs in de Polbeek te organiseren, maar hiervoor zoeken 
de Werkgroep Berkel Wijnhofpark en de Polbeek mensen die 
willen helpen met het vervoeren, ophangen en uitstallen van de 
kleding, bij de verkoop en het later weer opruimen van alles. Ook 
als je enkele uurtjes beschikbaar bent, is je hulp zeer welkom. 
We houden deze keer geen inzameling van nieuwe kleding, maar 
hopen vooral dat deze kledingbeurs kan doorgaan  
dankzij nieuwe aanmeldingen van vrijwilligers. 
Heeft deze oproep succes en gaat de kleding-
beurs inderdaad door, dan is dit te lezen op de 
website van het wijkteam en de Facebook- 
pagina van de werkgroep. Help je mee?

De werkgroep Berkel Wijnhofpark 
bestaat 10 jaar!

Vitaal Hanzepark voor meer 
sport en beweegmogelijkheden

Oproep vrijwilligers

De Werkgroep Berkel 
Wijnhofpark wil graag weer 
diverse activiteiten in het 
Wijnhofpark organiseren, 
maar daar zijn wel vrijwilligers 
voor nodig. Helaas is de 
werkgroep door diverse 
omstandigheden een aantal 
vrijwilligers kwijtgeraakt en 
wij hopen op deze manier 
nieuwe vrijwilligers te mogen 
ontvangen. Enkele activiteiten 
die wij altijd organiseerden:
     ● Kinderactiviteiten         
     ● Pannenkoekenfeest

Maar ook het onderhoud van 
het Wijnhofpark wordt door 
vrijwilligers gedaan. 
Dus heeft u groene vingers en 
bent u graag buiten bezig? 
Wij zouden heel blij zijn met 
de hulp. 
Lijkt het u leuk om met een 
van deze activiteiten of onder-
houd van het park te helpen? 
Meldt u zich dan aan bij: 
berkelwijnhofpark@gmail.com

Sportpark Hanzepark is het sportpark waar voetbalvereniging 
AZC en atletiekvereniging Hanzesport gehuisvest zijn. Direct tegen 
het sportpark aan bevinden zich tevens scouting Karel Doorman 
en sportschool Personall Fit. Het sportpark is gelegen achter de 
Hanzehal in de wijk Noordveen in Zutphen. 
In 2019 ontstond het eerste idee om het sportpark uit te breiden 
tot een Vitaal sportpark.
Een Vitaal Hanzepark waar diverse doelgroepen uit de wijk 
Noordveen kunnen bewegen en elkaar kunnen ontmoeten. Nu in 
2022 zijn door de werkgroep (met daarin vertegenwoordigers van 
Hanzesport, Scouting Karel Doorman, Personall Fit, Zvv AZC en 
ondergetekende) alle plannen uitgewerkt en zijn we eind augustus 
gestart met de aanleg van het bootcamp gedeelte met calisthenics 
toestellen, de senioren beweegtuin, een multifunctioneel 
sportcourt en 2 jeu de boules banen.

Het Vitaal Hanzepark wordt een bruisend park dat uitnodigt om 
te sporten, te bewegen en te ontmoeten. Op het Vitaal Hanzepark 
gaan we, in samenwerking met verschillende organisaties uit de 
sport, het onderwijs, recreatie, bedrijfsleven, zorg en welzijn, een 
gevarieerd sport en beweegaanbod creëren voor leden van de 
op het park aanwezige verenigingen, voor inwoners uit de wijk 
Noordveen en voor de verschillende specifieke doelgroepen uit de 
wijk. Bijvoorbeeld scholieren (middelbaar en basis) bewoners van 
de Polbeek, Sutfene en het asielzoekerscentrum. In de kantines 
van AV Hanzesport en AZC kunt u terecht voor een drankje een 
hapje of voor een gezellig samenzijn.

Op de website www.vitaalhanzepark.nl staat meer informatie te 
lezen. Op de site zullen we straks de activiteiten vermelden en 
kunt u zich via een reserveringsmodule aanmelden. Ook zal het 
park op verschillende tijdstippen overdag toegankelijk zijn om 
individueel gebruik te maken van de diverse beweegtoestellen, de 
jeu de boules banen of het multifunctionele sportcourt.
We zouden het fantastisch vinden als veel bewoners van de wijk 
Noordveen aanwezig zijn bij de feestelijke opening van het Vitaal 
Hanzepark! Deze staat vooralsnog gepland op 
28 oktober of 4 november 2022. 
Meer informatie daarover zullen we t.z.t. communiceren.

Met sportieve groet,

Anno Waterlander
Coördinator Vitaal Hanzepark
info@awaterlander.nl
06-51614000
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Agenda & Reminders

www.noordveenzutphen.nl   |   wijkteamnoordveen@gmail.com

VRIJDAG 16 SEPTEMBER
Aanmelden Ontbijtje voor een Karweitje (zie pagina 17)
18.00-22.00 uur  Coladisco Noordveen

ZATERDAG 17 SEPTEMBER
09.30-12.30 uur  Training GOED Omgaan met dementie*
15.00 uur  Quizmiddag ‘Noordveen toen en nu’

ZONDAG 18 SEPTEMBER
  Foto-uitdaging Week van de Wijk 2022

MAANDAG 19 SEPTEMBER
10.00-12.00 uur  Koffieochtend 
12.00-13.00 uur  Buurtlunch

DINSDAG 20 SEPTEMBER
Inzending nominatie wijkbewoner (zie pagina 4)
14.30-15.30 uur  Mandala in lood

WOENSDAG 21 SEPTEMBER - Wereld Alzheimer Dag
09.30-12.00 uur  Formuliereninloop met schuldhulpmaatje
13.30-16.30 uur  Veur Altied
19.00-21.30 uur  Training GOED Omgaan met dementie*

DONDERDAG 22 SEPTEMBER
14.30-16.00 uur  Optreden Duo Saxeon
17.00-20.00 uur  Eten met de wijk*

VRIJDAG 23 SEPTEMBER
Vanaf 10.30 uur  Paard en cavia’s aaien
17.00-19.30 uur  Stamppottenbuffet 

ZATERDAG 24 SEPTEMBER - Burendag Noordveen
Tot 09.00 uur       Voorbereidingen organisatie
09.00-16.00 uur  Braderie Weg naar Laren
13.00-16.00 uur  Open Dag AZC Voorsterallee
17.00-19.30 uur  Buurt BBQ
17.30-18.30 uur  Optreden ’t Spul(t)
11.30-24.00 uur  Open Podium / Muziekprogramma

ZONDAG 25 SEPTEMBER
08.00-11.00 uur  Ontbijtje voor een Karweitje*
09.00-21.00 uur  Klaverjas marathon(*)
Laatste dag om de inzendingen in te sturen voor de foto-uitdaging 
Week van de Wijk 2022.

ROOD: LET OP, 
UITERSTE AANMELD- 
OF INZENDDATUM

*  Vooraf aanmelden!  

(*)  Aanmelden 
 aan te raden.

COLOFON 

Dit wijkbulletin is een 
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