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Programma 

vrijdag 20 t/m zondag 29 september 2019

Al 20 jaar de Week van de Wijk in Noordveen! 
Wij nodigen alle wijkbewoners uit om samen met hun familie 

en mantelzorgers deze jubileumweek 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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Feest is vooral leuk als er veel mensen helpen organiseren en als er veel 
mensen plezier aan beleven. Deze jaarlijkse feestweek is voor iedereen 
die bij de wijk Noordveen betrokken is. Met dank aan wijkbewoners, 
betrokken beroepskrachten, organisaties en sponsors kunnen we deze 
week nu al voor de 20e keer in Noordveen meemaken. Vanwege het 
jubileum konden we ook wat extra’s aanbieden en is het mogelijk om 
voor weinig geld of zelfs gratis mee te doen aan activiteiten en samen te 
eten. Volop ontmoetingsgelegenheid, maar ook de mogelijkheid om eens 
ergens naar toe te gaan waar je nog nooit geweest bent of anders nooit 
zou komen. We nodigen je uit om die kans te pakken.
 
Vele activiteiten die het programma van de Week van de Wijk in 
Noordveen biedt, zijn alleen mogelijk door vrijwilligers die zich zichtbaar 
en/of achter de schermen inzetten. Maar ook kunnen we niet zonder 
de sponsors van de Week van de Wijk, zoals Coop, Gemeente Zutphen 
(Wijkteam Noordveen), Woonbedrijf ieder1, Slagerij Lammers, 
Kapsalon FF Wenne, Cafetaria 2000, Nic&Ik, Aannemersbedrijf Brock, 
Cinemajestic, Schrijver Schroot, Polbeek, Nova Nails, Sutfene, Talamini,
Sociaal Wijkteam Noordveen, Casper Vranken Stucadoor en nog een 
aantal stille sponsors. Allemaal BEDANKT!

Dit jaar mochten we steun ontvangen van de in april gevormde 
‘Organisatiewerkgroep Week van de Wijk 2019’, met daarin betrokken 
wijkbewoners en beroepskrachten. Zij hebben ons geholpen met al het 
organisatiewerk en maakten het daarmee mogelijk deze week te laten 
plaatsvinden. Aan deze werkgroep een speciaal woord van dank, want 
zonder inzet van de leden van deze werkgroep was het ons dit jaar 
niet meer gelukt. Opnieuw zo’n organisatiewerkgroep, maar ook een 
PR-werkgroep en secretariële ondersteuning is onze grote wens voor 
volgend jaar. We hopen dat de traditie van het jaarlijkse wijkfeest zich kan 
voortzetten, maar dat valt of staat bij inzet van voldoende vrijwilligers. 
Dus, als je geniet van deze feestweek en het volgend jaar niet wilt missen, 
meld je dan alvast bij ons aan om (weer) te helpen, zodat er genoeg 
vrijwilligers zijn om ons wijkfeest ook volgend jaar te laten plaatsvinden. 
Mail dus meteen naar: wijkteamnoordveen@gmail.com.
En dan......SAMEN GENIETEN VAN DE 20e WEEK VAN DE WIJK!!
 
Chantal Elskamp, Frans Manders, 
Katja Manuela en Frans Eggermont, 
Wijkteam Noordveen (vlnr)

Gefeliciteerd! 
Twintig jaar Week van de Wijk. 
Een prachtig jubileum voor 
het wijkfeest van Noordveen. 
Al twintig jaar is er één week 
per jaar waarin de wijk bruist 
van de activiteiten. Georgani-
seerd door en voor bewoners.

De kracht van de Week van de 
Wijk is precies dát. Door de jaren 
heen zijn er bewoners geweest 
die het belang zagen van het 
organiseren van activiteiten voor 
de wijk. Zo ontmoeten bewoners 
elkaar tijdens iets leuks, valt er 
iets te beleven, wordt er gewerkt 
aan de leefbaarheid en saam-
horigheid. Ik vind het geweldig 
dat ik mag werken in een wijk 
waarin veel bewoners zijn die de 
handen uit de mouwen steken. 
Veel van het vrijwilligerswerk 
dat door wijkbewoners wordt 
gedaan, gebeurt buiten beeld. 
Tijdens de Week van de Wijk is 
het zichtbaar. Van de workshops 
die gratis worden gegeven, tot 
het plaatsen van de kramen voor 
de braderie.

Na al heel wat jaren werken in 
Noordveen weet ik hoe de Week 
van de Wijk gewaardeerd wordt. 
En niet alleen door de wijk- 
bewoners. De activiteiten, maar 
met name de braderie worden 
door mensen uit heel Zutphen 
bezocht. Ik wens u allemaal 
een hele goede week toe. En ik 
feliciteer Wijkteam Noordveen 
met het jubileum. Wijkteam 
Noordveen, dat zijn gewoon wijk-
bewoners, is als organisator en 
aanjager al tijden bezig met de 
voorbereidingen. En het is gelukt, 
ze hebben weer een fantastisch 
programma weten te maken. Dat 
daar veel anderen aan hebben 
meegewerkt, is duidelijk. En dat 
moet ook. Het is per slot van 
rekening een wijk-feest. 
Veel plezier!

Kees Meijer
Wijkregisseur Noordveen

van het 
wijkteam
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Programma
vrijdag 20 september

 

10.00 - 13.00 uur
Samen in de wijk, locatie: Weg naar Laren 59

Een ochtend waarin er samen creatief gedacht wordt 
om op een eenvoudige manier iets te betekenen voor elkaar. 
Doel is om aan het einde van de week een leuk initiatief 
te kunnen presenteren voor en door de bewoners 
van Noordveen.
Aanmelden kan op f.frelink@perspectiefzutphen.nl.

17.00 - 19.30 uur
Stamppottenbuffet in het DWK gebouw, 
Leeuweriklaan 19

Vanwege het jubileum van de Week van de Wijk kreeg 
Stichting Activiteiten DWK Zutphen een bijdrage vanuit het 
wijkbudget voor het organiseren van het stamppottenbuffet. 
Deze bijdrage heeft het DWK  ingezet om de maaltijden met 
korting te kunnen aanbieden! Eenmalig heeft u daarom de 
mogelijkheid om tegen wel heel lage prijs mee te eten:

Kindermaaltijd of maaltijd zonder vlees  € 2,00
Maaltijd met 2 stukjes vlees (of vleesvervanger) € 3,00
Verder te koop: Extra vlees, toetje, koffie, thee, 
fris, wijn en bier.

Vorig jaar bleek dat er ruim genoeg was, 
desondanks geldt: op=op
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Programma
zaterdag 21 september

15.00 - 18.30 uur
Wijnhofparkfeest 

Dit jaarlijkse feest wordt 
georganiseerd door twee actieve 
bewonersgroepen uit de wijk: 
Werkgroep Berkel Wijnhofpark 
en Bewonerscommissie 
Berkelpark. Jong en oud zijn van harte welkom in de natuurlijke 
speel- en ontmoetingsplek in het Wijnhofpark achter de Jappe-flat 
(Van Drinenstraat). Voor iedereen is er iets te drinken en je kunt 
gratis een pannenkoek of een broodje knakworst eten. 

Verken de plek, ontmoet andere 
wijkbewoners en ontdek de 
mogelijkheden aan de Berkel in 
het mooie Wijnhofpark. Er is een 
openluchttheater met podium, 
waar optredens in verschillende 
muziekstijlen zullen zijn. Voor 
ieder wat wils.  
Omdat dit jaar een jubileum 
van de Week van de Wijk is, 
zou het leuk zijn als iedereen 

een paar lekkere hapjes meeneemt om het extra feestelijk te 
maken. Hiervoor is een speciale kraam waar zelfgemaakte en zelf 
meegebrachte hapjes neergezet kunnen worden. Natuurlijk mag 
u er ook iets van proeven! Dus ook voor diegenen die niet van 
pannenkoeken of knakworst houden, is er zeker iets lekkers. 

Eventuele bijzonderheden over het feest zullen te lezen zijn op 
de Facebookpagina van de werkgroep: www.facebook.com/
berkel.wijnhofpark. De werkgroep organiseert het hele jaar door 
leuke activiteiten en houdt zich ook bezig met onderhoud van de 
natuurlijke speel- en ontmoetingsplek. U bent van harte welkom 
om mee te helpen, eenmalig of misschien wel vaker... 
Mail naar: berkelwijnhofpark@gmail.com.

verken de plek

ontdek de 
      mogelijkheden

Werkgroep “Berkel Wijnhofpark”

Gijs Neplenbroek

Wijkbewoner en zanger Gijs 
Neplenbroek is 22 jaar oud 
en studeert aan de school 
van het Nederlandse lied in 
Arnhem, waar hij zich heeft 
gespecialiseerd in 
Nederlandstalige muziek uit de 
periode 1920 tot 1970. Denk 
hierbij aan Wim Sonneveld, 
Willy en Willeke Alberti en 
vele anderen.
Gijs werkt er hard aan zijn 
eigen muziekcarrière op te 
bouwen met als toekomstig 
einddoel – naar eigen zeggen - 
“een vol Carré!”



Week van de Wijk   | 5

Vorig jaar tijdens de Week 
van de Wijk konden we in de 
Lunette van Sutfene genieten 
van Duo Skyline, nu zijn Jos 
Helledoorn en Arnout Dantuma 
te gast in het Wijnhofpark. Het 
duo zingt o.a. covers van Neil 
Young en begeleidt zichzelf 
op de akoestische gitaar. En 
mocht je denken ‘Zag ik hen 
niet vaker in de Lunette?”, dan 
heb je dat ongetwijfeld goed!

Duo Skyline

20.00 - ca. 22.30 uur
Bingo met Week-van-de-Wijk-jubileumprijs

In het DWK gebouw, Leeuweriklaan 19, inloop vanaf 19.30 uur.

Speciaal voor de Week van de Wijk heeft DWK Zutphen de 
maandelijkse bingo-avond een week eerder gepland en krijgt het 
een jubileumtintje. Er worden tien rondes bingo gespeeld. Met 
één kaartje van € 5,00 kun je al meedoen. 
Hoe meer kaartjes je koopt, des te meer kans op prijs!

Prijzen bingo rondes:
 1  kaartje   €   5,-- voor 10 rondes
 3  kaartjes  (half vel)  € 10,-- voor 10 rondes
 6  kaartjes  (heel vel)  € 15,-- voor 10 rondes
 12  kaartjes  (dubbel vel)  € 25,-- voor 10 rondes

Tijdens de avond kun je nog een snack bestellen en is de bar open 
om iets te drinken te kopen.



|   Week van de Wijk 6

Tussen 10.00-13.00 uur
Workshop “Kunst maken met 
kosteloos materiaal”

Bij Kindernet, locatie Stadstuin in de Lunette, Coehoornsingel 3

Kinderen (vanaf 2 jaar) maken samen met eventueel broertjes/
zusjes, vriendjes/vriendinnetjes en ouders/verzorgers een mooi 
kunstwerk met verschillende materialen. Voor deze workshop is 
het handig om kleren aan te doen die vies mogen worden.
Wij zijn open van 10.00 uur tot 13.00 uur. Binnen lopen voor deze 
workshop kan tot 12.30 uur, echter graag uiterlijk vrijdag 
20 september opgeven via het e-mailadres 
stadstuin@kdvkindernet.nl onder vermelding van creatieve 
wijkactiviteit zondag 22 september.

12.00-12.30 uur
Workshop “Ouder-Kind Yoga” 

Bij Kindernet, locatie Stadstuin in de Lunette, Coehoornsingel 3

Samen met je kind yoga doen. Hoe leuk is dat! Bedoeld voor 
peuters van 3 en 4 jaar oud met één ouder. Ervaring is niet nodig, 
wel graag een handdoek mee nemen. De les wordt verzorgd door 
wijkbewoonster Helga van den Berg van The Flow Zutphen.
Er kunnen 8 ouders met hun peuter mee doen. Graag uiterlijk 
vrijdag 20 september opgeven via het e-mailadres 
stadstuin@kdvkindernet.nl onder vermelding van 
“Ouder-Kind Yoga” zondag 22 september.

   TIP: Op maandagavond en 
       dinsdagochtend is er ook nog 
              een workshop met 
     Helga van den Berg.

Programma
zondag 22 september

13.30-18.00 uur
Jamsessie

DWK gebouw, 
Leeuweriklaan 19

U, Jij, Jullie en Iedereen die een 
instrument kan vasthouden of 
zelfs bespelen, of kan zingen, 
blazen, fluiten... het maakt 
niet uit als je maar gezellig 
bezig wilt zijn met muzikanten, 
kijkers en luisteraars. Stap 
op het podium en speel de 
sterren van de hemel met je 
mede-muzikanten! 
De apparatuur staat al op je 
te wachten...
Ook kan je natuurlijk gezellig 
komen luisteren en/of biljart 
spelen. Deur open om 
13.30 uur, einde 18.00 uur.
Gratis toegang en de bar 
is open.
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Programma
maandag 23 september

9.30-12.00 uur
Buurtsoos met 
diverse spellen

In de grote zaal van het 
DWK gebouw

Deze ochtend wordt 
georganiseerd voor 
iedereen die het leuk vindt 
om eens kennis te maken 
met koersbal, of die van 
poolbiljarten en/of tafeltennis 
houdt. Het is ook mogelijk 
om gezelschapsspelletjes of 
oudhollandse spelen te doen. 
Vraag gerust als je voorkeur 
uitgaat naar een bepaald 
spel, op de locatie is veel 
spelmateriaal aanwezig. Deze 
activiteit biedt een mooie 
gelegenheid om andere 
wijkbewoners te ontmoeten 
en gezelschap te vinden. Je 
kunt deze ochtend komen op 
het tijdstip dat je past en je 
bepaalt zelf wanneer je weer 
gaat. Gratis toegang en de bar 
is open.

Vanaf 12.00 uur
Buurtlunch

In de buurthuiskamer, Weg naar Laren 59

Op maandag 23 september organiseert het sociale wijkteam van 
Perspectief Zutphen de buurtlunch. Net zoals iedere maandag 
kunt u ook nu weer aansluiten voor een gezellige lunch. Je kunt 
vanaf 12 uur binnenlopen aan de Weg naar Laren 59. Het is 
kosteloos en er is geen aanmelding nodig.   

Vanaf 15.30 uur
FUN-fitness

In Polbeek, Van Dorenborchstraat 1
Verzamelpunt: informatiebalie / 
Grand Café
 
Na een gezamenlijk warming-up kun je een ludiek parcours 
met verschillende beweeg-fitness-vitale oefeningen doen.
Kom je ook in beweging? Onder deskundige leiding van 
fysiotherapeut Paige van Arcus en bewegingsagoog 
Emmy van Polbeek. Ook (ouders/begeleiders met) kinderen 
en jongeren zijn welkom, het is voor alle leeftijden.

We sluiten in stijl af met een fruitverrassing.
Info: e.wentink@zorggroepsintmaarten.nl  
(contactpersoon Emmy van Polbeek)

   Wat en voor wie:
FUN-fitness

DE beweegmiddag 
  van zeer jong 

        tot heel oud!
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Proefcursus	dwarsfluit		 	

Deze	cursus	wordt	gegeven	in	het	kader	van	de	Week	van	de	Wijk	en	is	helemaal	gratis.	
Wijkbewoonster	Harriët	van	den	Berg	geeft	deze	proefcursus	dwarsfluit	aan	
basisschoolkinderen	uit	groep	2	t/m	5	in	haar	eigen	Lespraktijk	voor	fluitlessen.	Ze	maakt	
daarbij	gebruik	van	dwarsfluiten	helemaal	passend	bij	de	leeftijd.	
	
Mini-dwarsfluit	(Nuvo	Toot)	
De	fluit	is	net	zo	klein	als	een	blokfluit,	maar	heeft	geen	lastige	gaatjes	om	met	de	vingers	
te	sluiten.		Er	zitten	kleine,	kunststof	klepjes	op.	Hij	klinkt	een	octaaf	hoger	dan	een	
gewone	dwarsfluit	maar	heeft	wel	een	warme,	volle	toon.	Het	bereik	is	niet	groot,	
daarmee	is	deze	fluit	vooral	geschikt	voor	het	eerste	lesjaar.	De	prijs	is	ongeveer	€	35,	
maar	tijdens	deze	proefcursus	gratis	te	leen!	
	 	
	
	
Kinderdwarsfluit	(Nuvo	jFlute)		
Deze	fluit	is	een	gewone	dwarsfluit	met	hetzelfde	kleppenmechaniek,	maar	gemaakt	van	
kunststof.	Hij	is	daardoor	veel	lichter.	En	door	een	verdikking	in	de	buis	is	hij	ook	veel	
korter	dan	een	echte	dwarsfluit,	terwijl	hij	dezelfde	toonhoogte	heeft.	Daarmee	heel	
geschikt	voor	kinderen	die	nog	te	klein	zijn	voor	een	gewone	dwarsfluit.	Deze	
kinderdwarsfluit	heeft	hetzelfde	bereik	als	een	gewone	dwarsfluit	en	kun	je	jaren	
bespelen.	De	prijs	is	ongeveer	€	140,	maar	tijdens	deze	proefcursus	gratis	te	leen!	
	
	
	
	
	
Beide	fluiten	blaas	je	aan	als	een	echte	dwarsfluit.	Maar	wat	deze	fluiten	zo	bijzonder	
maakt,	is	dat	er	tijdelijk	een	aanblaastuitje	op	gezet	kan	worden.	Die	kun	je	erop	zetten	
als	het	aanblazen	in	het	begin	nog	wat	te	moeilijk	is.	En	dan	blaast	hij	net	zo	makkelijk	aan	
als	een	blokfluit.		
	
Maandag	23	t/m	vrijdag	27	september	2019	
Dagelijks	om	18.30-19.00	uur	
Van	Suchtelenstraat	42	Zutphen	
Opgave	via	06-23200968	of	harriet@fluitlessen.nl		
	
Lespraktijk	voor	fluitlessen	van	Harriët	van	den	Berg  	
Van	Suchtelenstraat	42	te	Zutphen	

www.fluitlessen.nl	
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VERVOLG
maandag 23 september

Helga van den Berg

Wijkbewoonster Helga van 
den Berg geeft al jaren 
ontspanningslessen en 
massages aan kinderen, tieners 
en volwassenen. Zij verzorgt 
Relax Kids en (kinder) yoga 
lessen in haar praktijk The Flow 
Zutphen in de Stuurmanstraat. 
Ook op scholen, BSO’s en in de 
Bovenkamer geeft zij lessen. 
Helga wil graag de bewoners 
van Noordveen laten kennis 
maken met haar les. Op 
zondag- en dinsdagochtend 
voor de kleintjes (en hun 
ouders) bij Kindernet, 
op maandagavond voor 
volwassenen. Zie info in 
het programma.

            TIP: Op zondag- en dinsdagochtend 
is er ook nog een workshop met 

        Helga van den Berg.

Proefcursus dwarsfluit
Maandag 23 t/m vrijdag 27 september 2019
Dagelijks van 18.30-19.00 uur
Van Suchtelenstraat 42 Zutphen

Wijkbewoonster Harriët van den Berg geeft een proefcursus 
dwarsfluit. Zit je in groep 2, 3, 4 of 5 van de basisschool, geef je 
dan snel op met je vriendjes voor een proefcursus dwarsfluit! 
In de Week van de Wijk krijg je dan elke werkdag een (gratis) les! 
Harriët nodigt je uit in haar eigen Lespraktijk voor fluitlessen. 
Ze maakt gebruik van dwarsfluiten helemaal passend bij de 
leeftijd, die je ook nog mag lenen tijdens de proefcursus! 
Meer informatie vind je op haar eigen website en natuurlijk 
ook op www.noordveenzutphen.nl.
Opgave via 06-23200968 of harriet@fluitlessen.nl 
Lespraktijk voor fluitlessen van Harriët van den Berg 
www.fluitlessen.nl

19.00 - 20.00 uur
Yoga met Helga

Studio 3, De Lunette van Sutfene, Coehoornsingel 3

Kom tot ontspanning door te bewegen en door 
ademhalings- en yoga oefeningen te doen. 
Een uur voor volwassenen die willen (leren) ontspannen. 
Ervaring is niet nodig. Wel graag een eigen matje of 
handdoek mee brengen.  
Graag vooraf opgeven: theflowzutphen@gmail.com. 
Meer info zie www.theflowzutphen.nl
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Programma
dinsdag 24 september

Van 10.30 - 11.00 uur
Workshop “Little Stars” 

Bij Kindernet, locatie Stadstuin in de Lunette, 
Coehoornsingel 3

Peuters die vanochtend op de locatie Stadstuin van Kindernet 
komen, gaan “Little Stars” doen; bewegen, zingen en luisteren 
naar een verhaal. De les wordt verzorgd door wijkbewoonster 
Helga van den Berg van The Flow Zutphen.
Er kunnen 8 peuters mee doen. Graag uiterlijk vrijdag 
20 september opgeven via het e-mailadres 
stadstuin@kdvkindernet.nl  
onder vermelding van “Little Stars” dinsdag 24 september.

TIP: Op zondagochtend en maandagavond is er 
ook nog een workshop met Helga van den Berg.

14.00 - 16.00 uur
Inloopmiddag voor al uw 
vragen of ideeën

Weg naar Laren 59

Op dinsdag 24 september organiseert Perspectief Zutphen 
een inloop voor al uw vragen. Aanwezig bij deze inloop 
zijn de sociaal werkers van Perspectief, een medewerker 
van de vrijwilligerscentrale van Perspectief en één van de 
schakelwijkverpleegkundigen van Zutphen. Ook staat er een 
ideeënbus voor de wijk.
U bent welkom tussen 14.00 en 16.00 uur op het adres 
Weg naar Laren 59. Geen aanmelding nodig, loop gerust binnen 
met uw vragen of ideeën.  

Tussen 
10.00-11.15 uur
Workshop “Wees 
creatief en maak 
je eigen spelletje”

Bij Kindernet, locatie 
Stadstuin in de Lunette, 
Coehoornsingel 3

De Stadstuin zorgt voor 
verschillende materialen 
waarmee je zelf een spelletje 
kunt maken. Kinderen vanaf 
2 jaar zijn welkom samen met 
eventueel broertjes/zusjes, 
vriendjes/vriendinnetjes 
en ouders/verzorgers van 
10.00 uur tot 11.15 uur. 
Binnenlopen voor deze 
workshop kan tot 10.30 uur, 
echter graag uiterlijk vrijdag 
20 september opgeven 
via het e-mailadres 
stadstuin@kdvkindernet.nl  
onder vermelding van 
creatieve wijkactiviteit 
dinsdag 24 september.
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Programma
woensdag 25 september

17.00-20.00 uur
Eten met de buurt

Buurthuiskamer, 
Weg naar Laren 59

De grote diversiteit in onze 
buurt is lekker, die gaan we 
proeven. Samen eten en 
elkaar beter leren kennen. 
Deelname € 3,50 per persoon. 
Aanmelden noodzakelijk 
via Patrick 06-85858301/via 
noordveenwereldgerechten@
gmail.com of op de 
Weg naar Laren zelf. 
Maximaal 20 deelnemers. Fee

st in 
de wijk!!

10.00-11.30 uur
Vlaaien-fuif

Praathuis Polbeek, Van Dorenborchstraat 1 
(bij de aanleunwoningen)

Polbeek en Perspectief Zutphen organiseren vanaf juli 2019 
op elke woensdagochtend van 10.00-11.30 uur een gezellige 
koffieochtend in het Praathuis bij de aanleunwoningen van 
Polbeek, onder de naam Koffiepraat. Speciaal voor de Week van 
de Wijk organiseert men deze week een feestelijke Vlaaien-fuif. De 
organisatoren schrijven: ‘Wees welkom, de koffie en thee staan 
klaar’. Het Praathuis is rechtstreeks van buiten af bereikbaar. 
Buurtbewoners kunnen elkaar daar elke woensdagochtend 
ontmoeten. 

14.30 - 16.45 uur
Feest met clown Mia

Verzamelpunt speeltuin Hellenraetplein

Wat is een feest zonder slingers?? Dat is toch geen feest. 
Clown Mia gaat een slinger maken met de kinderen uit de wijk 
en de kinderen van het asielzoekerscentrum.
Dus: houd woensdagmiddag 25 september vrij. Clown Mia 
en haar clownsmaatjes halen jullie op in de speeltuin aan het 
Hellenraetplein. Om 14.30 moet je daar dan klaar staan. 
Dan gaan we in een hele lange rij naar het azc aan de 
Voorsterallee. Neem je je papa, mama, oma, opa of oppas mee? 
Dan wordt het pas echt gezellig! Rond 16.45 zijn we weer terug in 
de speeltuin aan het Hellenraetplein.



Week van de Wijk   | 11

Programma
donderdag 26 september

10.30-11.30 uur
Voordracht schrijverscollectief 
SHUT UP AND WRITE

Locatie: Zaal de Coehoorn in de Lunette 
van Sutfene, Coehoornsingel 3

Het schrijverscollectief SHUT UP AND 
WRITE treedt in de zomer naar buiten. De 
schrijvers en dichters lezen voor uit eigen 
werk op allerlei mooie locaties in Zutphen, 
en dus ook in Noordveen tijdens de Week 
van de Wijk. 
Kom op donderdagochtend 26 september van 10.30 tot 11.30 uur 
luisteren in zaal de Coehoorn in de Lunette van Sutfene! U hoort 
unieke verhalen, spannende ontmoetingen, satire, ontroerende 
gedichten en rake observaties. 

De toegang tot de optredens is gratis. Op de locaties is iedereen 
van harte welkom en wordt er vanuit de organisatie een kopje 
koffie/thee aangeboden. Dus kom ook meegenieten!

14.30-16.00 uur
Muziekoptreden Duo Plaisir

Zaal de Coehoorn, de Lunette van Sutfene, Coehoornsingel 3 

Met zang, accordeon en keyboard worden verschillende liederen 
ten gehore gebracht. Je kunt gaan luisteren naar liederen als 
La Paloma, Que Sera, zeemansliedjes en vele andere nummers. 
De koffie en toegang zijn gratis. Het team Activiteiten & Welzijn 
van de Lunette heet iedereen die het leuk vindt om te komen van 
harte welkom. Bij vragen kunt u hen bereiken op 0575-594444 of 
via studio3@sutfene.nl.

10.00-12.00 uur
Creatieve ochtend

Buurthuiskamer, 
Weg naar Laren 59

Op donderdag 26 september 
organiseert wijkbewoonster 
Anita een creatieve ochtend. 
Sluit vanaf 10.00 uur gezellig 
aan om deze ochtend creatief 
door te brengen. 
Het is kosteloos en er is geen 
aanmelding voor nodig. 

TIP: 
In het restaurant van 
Polbeek is iedereen op 

vrijdagavond 
27 september van harte 
welkom voor de tweede 

voordracht van 
Shut up and Write

tijdens deze Week van 
de Wijk. Zie pagina 12 

van het wijkbulletin.
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VERVOLG
donderdag 26 september

17.00-20.00 uur
Met je buren bij DWK aan tafel

DWKgebouw, Leeuweriklaan 19

Deze activiteit is een samenwerking van twee eetclubs uit de wijk: 
“Eten met je buren” is regelmatig aan de Weg naar Laren 59 en 
“Bij DWK aan tafel” aan de Leeuweriklaan 19. Deze keer 
organiseren zij samen een activiteit bij het DWK. 

Leer elkaar beter kennen onder het genot van een hapje en 
drankje! Iedereen neemt een gerechtje mee om te delen 
(voor 5 tot 8 personen). Je kunt binnen lopen vanaf 17.00 uur. 
Om 17.30 uur gaan we eten. De avond duurt tot 20.00 uur. 

Programma
vrijdag 27 september

TIP: In de Lunette van Sutfene is 
iedereen op donderdagochtend 
26 september van harte welkom 
voor een 'andere' voordracht 
van Shut up and Write. Zie 

pagina 11 van het wijkbulletin.

Kosten; het gerecht 
dat je maakt. 
Uiterlijk maandag 
23 september 
aanmelden via e-mail: 
noordveenwereldgerechten@
gmail.com of op het 
wijksteunpunt Weg naar 
Laren 59. Daar hangt vanaf 
de 2e week van september 
een intekenlijst. Je kunt er 
van maandag tot en met 
vrijdag terecht tussen 
9.00 uur en 12.00 uur.

19.00-21.00 uur
Voordracht schrijverscollectief 
SHUT UP AND WRITE

Locatie: restaurant van Polbeek, Van Dorenborchstraat 1

Polbeek heet iedereen graag welkom op vrijdagavond 
27 september voor een voordracht van het schrijverscollectief 
SHUT UP AND WRITE. De inloop met koffie en intro is vanaf 19.00 
uur. Vanaf 19.30 uur wisselen de vertellers elkaar af en nemen zij 

je mee in een andere wereld.  
Een mooie avond vol 
verrassende wendingen.

De toegang tot de optredens 
is gratis. Op de locaties is 
iedereen van harte welkom 
en wordt er vanuit de 
organisatie een kopje koffie/
thee aangeboden. 
Dus kom ook meegenieten!
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Programma
zaterdag 28 september

10.00-16.00 uur 
Braderie Weg naar Laren (en omgeving!) 

Aan het woord hoofdorganisator 
Frans Manders, lid Wijkteam Noordveen:
“En natuurlijk zal de braderie niet ontbreken. 
Toen ik 20 jaar geleden dit idee op tafel 
bracht, had ik niet gedacht dat we 20 jaar 
later deze braderie nog steeds zouden 
opzetten. En met heel veel positiviteit 
kan ik zeggen. 
We zijn ooit begonnen met 42 kramen en 
kinder-kleedjes er tussen door. De Weg naar 
Laren werd weer een beetje een winkelstraat 
zoals die vroeger was. Het stopte al wel ten hoogte van 
de Coop, maar inmiddels wordt de gehele straat gebruikt, tot aan 
cafetaria Goldenbelds. Ruim 130 kramen!! Dus bestel op tijd nog 
je kraam, want vol=vol. Briefjes liggen bij Coop, Slagerij Lammers, 
Cafetaria 2000 en Goldenbelds. 
Deze braderie/rommelmarkt is een ontmoetingsplek voor de wijk 
en haar bewoners, maar ook bezoekers uit geheel Zutphen en 
omgeving weten de leukste Braderie-Rommelmarkt te vinden.“ 

11.30-23.00 uur 
Open Podium/Muziekprogramma

Frans vervolgt: “Sociale cohesie oftewel mensen samenbrengen 
is het uitgangspunt voor de organisatie van de Week van de 
Wijk geweest. Nu is het ook “ons” feestje van het jaar. Met o.a. 
het Open Podium waar ieder jaar weer bands gratis voor de 
wijk willen komen optreden. Ook dit jaar is er weer een vol 
programma, variërend van het koor “Zutphen zingt Werelds” 
onder leiding van wijkbewoonster Merel Harkink tot aan ons eigen 
“Just Jo” met de machtige stem van Jolanda. Slagerij Lammers 
zorgt al jaren voor de nodige drankjes en hapjes, ook dit jaar 
weer. De cocktailshakers van Backcorner zullen er ook weer zijn.” 

Tot 9.00 uur
Voorbereidingen 
organisatie 

Opbouw en indeling braderie 
door de organisatie.

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.
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Programma
zaterdag 28 september

Ca. 17.00-19.30 uur 
Jaarlijkse Buurt BBQ 

Weg naar Laren 

Hoe werkt het? Neem zelf vlees, bord 
en bestek mee. Drinken kan ter plaatse gekocht worden. 
Het geheel wordt verzorgd door Slagerij Lammers. 
Zie ook de aanbieding hiernaast.

Ca. 18.00-19.00 uur 
Optreden dweilorkest ’t Spul(t) 

En dweilorkest ‘t Spult zal zich ook dit jaar weer tijdens de 
Buurt BBQ laten horen, met dank aan Henk en Karin Lammers.

12.00-16.00 uur 
Open Dag asielzoekerscentrum Voorsterallee 

Net als voorgaande jaren doet het COA graag weer mee aan 
de Week van de Wijk èn organiseert men op de eigen locatie 
aan de Voorsterallee ook weer een open dag in het kader van 
burendag.  Het programma van deze open dag van verschillende 
azc’s in Nederland, waaronder die in Zutphen, is te lezen op 
www.openazc.nl. De open dag wordt georganiseerd door het 
COA in samenwerking met Vluchtelingenwerk, IND (Immigratie- 
en Naturalisatiedienst) en DT&V (Dienst Terugkeer & Vertrek). 
Bewoners van het azc, vrijwilligers, maar ook bewoners uit de 
wijk worden jaarlijks zoveel mogelijk betrokken bij deze open 
dag en bij andere activiteiten op het azc-terrein. Dit jaar verleent 
Clown Mia hieraan ook haar medewerking, door op woensdag 
25 september met de kinderen uit de wijk en van het azc een 
feestslinger te maken voor de open dag.

           De Buurt BBQ die 
  al jaren bijna 100 man       

          gezamenlijk aan het 
      eten helpt!
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Programma
zondag 29 september

Foto: Yke Ruessink

8.00-11.00 uur
Ontbijtje voor een karweitje

De Polbeek, Van Dorenborchstraat 1
 
Op deze zondagochtend organiseren Polbeek en 
Bewonerscommissie Berkelpark een luxe ontbijt voor de wijk, 
door de wijk. Zij schrijven daarover:
 
“Onder het motto eten is ontmoeten, willen wij buurtbewoners 
van jong tot oud uitnodigen om tijdens een luxe ontbijt met 
elkaar in gesprek te gaan. Als tegenprestatie vragen wij van alle 
tafelgenoten een kleine dienst, denk bijvoorbeeld aan schoenen 
poetsen, samen een wandelingetje maken, afwasje doen of kleding 
verstellen.

Of neem een (zelfgemaakt) cadeautje, tekening, of lekkernij mee. 
Tijdens het speciale ‘RAD VAN AVONTUUR’ worden de aangeboden 
diensten en producten verloot onder de aanwezigen. Op deze 
manier komen plezier, ontmoeten en generaties samen tijdens dit 
buurt-ontbijt. Wellicht hou je er glanzende schoenen, zelfgemaakte 
kaarten, een leuk contact of een mooie tekening aan over.”

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 niet nodig. 
Info: flatsnoordveen@gmail.com 
(Corrie en Wilja, 
Bewonerscommissie Berkelpark)
i.mulder@zorggroepsintmaarten.nl 
(Irma Mulder, Polbeek)

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: Sandd 

september 2019

Een gratis Farmies knu� el bij 
aankoop van jouw boodschappen!*

Op zaterdag 28 september ontvang je tijdens de 

Week van de wijk een gratis Farmies knu� el bij je 

boodschappen. Bij een minimale besteding van €45,- 

euro ontvang je 1 grote knu� el en bij een minimale 

besteding van €70,- euro ontvang je 1 XL knu� el.

*Exclusief cadeaubonnen en wettelijk niet toegestane artikelen (rookwaren, koopzegels, slijterijartikelen, babyvoeding tot 1 jaar, geneesmiddelen, postzegels, loten of telefoonkaarten)

Deze actie geldt alleen op zaterdag 28 september! OP=OP

A3_Knuffels_Zutphen.indd   1 06-09-19   14:06



LAATSTE
Week van de Wijk?

www.noordveenzutphen.nl   |   wijkteamnoordveen@gmail.com

Is het de laatste Week van de Wijk? Dat zou kunnen. 
Wijkteam Noordveen is de organisator van het wijkfeest. 
Maar dat zijn vrijwilligers die naast hun eigen bezigheden door 
het jaar heen ook andere wijkactiviteiten organiseren. En als 
aanspreekpunt voor Noordveen ook links en rechts aan tafel 
zitten bij overleggen met politie, gemeente, Woonbedrijf ieder1, 
Perspectief Zutphen enz. De wijkteamleden hebben een baan, 
andere verplichtingen en bezigheden, maar ook een hart voor de 
wijk. Ik heb ze al een paar jaar op hun tenen zien lopen om het én 
privé én voor de wijk voor elkaar te krijgen. Ik zie ook dat de pijp 
bijna leeg is. Er is maar een handvol wijkteamleden terwijl alleen 
al een Week van de Wijk vraagt om meer mensen. Het wijkteam 
schreeuwt daarom om nieuwe leden.

Het aantal vrijwilligers ligt in Noordveen hoger dan het 
gemiddelde in de rest van Zutphen en ook dan in Nederland. Het 
is dus niet zo dat de wijkbewoners van Noordveen niets doen. 
Sterker nog, het is misschien wel zo dat het juist daardoor nog 
niet gelukt is om nieuwe wijkteamleden te krijgen. Toch is het 
nu écht nodig. Ik ben bang dat het wijkteam anders ophoudt te 
bestaan. En dat heeft grote gevolgen voor activiteiten in de wijk. 
En ook voor de Week van de Wijk.
Daarom mijn oproep aan iedereen die iets voor de wijk wil doen: 
neem contact op met het wijkteam en ga eens vrijblijvend in 
gesprek. De contactgegevens staan op www.noordveenzutphen.nl. 
Of spreek ze aan tijdens de braderie.

Wilt u weten waar ik me zo druk om maak en met mij in gesprek 
over het wijkteam? Graag. Net als de andere beroepskrachten 
in de wijk zie ik namelijk het belang van een wijkteam als 
samenwerkingspartner en licht dat graag toe. Dus bel maar, 
dan maken we een afspraak: 06-22226027.

Kees Meijer
Wijkregisseur Noordveen

A G E N D A 
VR. 20 SEPTEMBER
10.00-13.00 / Samen in de wijk
17.00-19.30 / Stamppottenbuffet

ZA. 21 SEPTEMBER
15.00-18.30 / Wijnhofparkfeest
20.00-22.30 / Bingo

ZO. 22 SEPTEMBER
10.00-13.00 / Workshop 
   “Kunst maken”
12.00-12.30 / Workshop
 
   “Ouder-Kind Yoga”
13.30-18.00 / Jamsessie

MA. 23 SEPTEMBER
9.30-12.00 / Buurtsoos
12.00 uur / Buurtlunch
15.30 uur / FUN-fitness
18.30-19.00 / Proefcursus dwarsfluit
19.00-20.00 / Yoga met Helga

DI. 24 SEPTEMBER
10.00-11.15 / Workshop 
   “Wees creatief”
10.30-11.00 / Workshop “Little Stars”
14.00-16.00  / Inloopmiddag
18.30-19.00 / Proefcursus dwarsfluit

WO. 25 SEPTEMBER
10.00-11.30 / Vlaaien-fuif
14.30-16.45 / Feest met clown Mia
18.30-19.00 / Proefcursus dwarsfluit
17.00-20.00 / Eten met de buurt

DO. 26 SEPTEMBER
10.00-12.00 / Creatieve ochtend
10.30-11.30 / Shut up and Write
14.30-16.00 / Optreden Duo Plaisir
17.00-20.00 / Met je buren aan tafel
18.30-19.00 / Proefcursus dwarsfluit

VR. 27 SEPTEMBER
18.30-19.00 / Proefcursus dwarsfluit
19.00-21.00 / Shut up and Write

ZA. 28 SEPTEMBER - BURENDAG
9.00 / Inrichten Braderie
10.00-16.00 / Braderie 
11.30-23.00 / Open Podium
12.00-16.00 / Open Dag COA
17.00-19.30 / Buurt BBQ
18.00-19.00 / Dweilorkost ‘t Spul(t)
24.00 / Einde Burendag

ZO. 29 SEPTEMBER
8.00-11.00 / Ontbijtje voor karweitje


