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Week van de Wijk 2013.
Beste mensen,
Ons jaarlijkse wijkfeest staat weer voor de deur.
Dit jaar alweer voor het 13de keer.
De posters voor dit wijkfeest heeft u misschien al
zien hangen bij de COOP, Timmerbedrijf Brock,
Slagerij Lammers, Kapsalon FF Wenne en Cafetaria
2000.

Ook dit jaar is het gelukt een leuk programma samen
te stellen. In samenwerking met o.a. Sutfene en
Polbeek is het programma weer breder dan vorig
jaar. Crisis of niet, we gaan er voor. Het programma
vindt u in dit extra Wijkbulletin.
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Wijkteam Noordveen
Na anderhalf jaar Wijkteam Noordveen nieuwe stijl, werd het tijd de balans op te maken.
Wij zijn sinds 1 januari 2012 als zelfstandige groep bewoners actief in de wijk. In het verleden werd het
Wijkteam aangestuurd door Kees Meijer, de wijkregisseur. In de afgelopen anderhalf jaar heeft het
Wijkteam zonder beroepskrachten gefunctioneerd. Zij waren wel vaak op onze vergaderingen aanwezig.
Steeds lag de nadruk op samenwerken en meedenken om de leefbaarheid in de Wijk de verbeteren.
Na anderhalf jaar van vooral veel vergaderen en contact met allerlei instanties, hebben we besloten dat
we het over een andere boeg gaan gooien. Bewoners met klachten en vragen over de Wijk zullen wij
waar mogelijk direct verwijzen naar de betreffende afdelingen binnen de gemeente. Zo willen we
voorkomen dat het Wijkteam een klachtenbureau wordt.

Het Wijkteam gaat zich richten op een aantal vaste momenten in het jaar zoals bv de Week van de Wijk in
september en Sint Maarten. Ook activiteiten voor ouderen vanuit de Polbeek en Sutfene worden door het
Wijkteam ondersteund. Daarnaast kunnen wijkbewoners nog steeds bij ons terecht als zij ideeën hebben
voor activiteiten in hun buurt.
Het Wijkteam kan ook in de toekomst een beroep doen op Kees Meijer, de wijkregisseur. Hij blijft de
verbindende factor tussen de netwerken binnen de Wijk. Patricia Withagen is, als wijkwethouder,
aanspreekpunt binnen de Gemeente.
Om wijkbewoners op de hoogte te houden van alles wat er speelt in de wijk is er een website speciaal
voor Noordveen. Ook kunnen we via de e-mailservice contact leggen met u, de Wijkbewoners.
Het Wijkteam kan nog best wat versterking gebruiken. U bent altijd welkom op onze vergaderingen. Voor
data en locatie kunt u op onze website kijken.



Programma Week van de Wijk
Woensdag 18 september
Ronnie Tober treedt op in de Lunette, Sutfene, Coehoornsingel 3.
Wijkbewoners worden van harte uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.
Het optreden begint om 14.30 uur.
De entree is 2,50 inclusief een glaasje fris.

Vrijdagmiddag 20 september
De projectgroep “Avontuurlijk buitenspelen Preabsterkamp”
organiseert een gezellige werkmiddag aan de Preabsterkamp.
Doel: verwijderen van de prikkelstruiken en verstrekken van in-
formatie over het project. Alle kinderen, jongeren, hun ouders en
omwonenden worden uitgenodigd mee te komen helpen.
We starten om 14.00 uur.
Belangrijk: neem een schop en werkhandschoenen mee.
Voor meer informatie: op de braderie staat de projectgroep met
een kraam. Hier kunt u terecht voor informatie en u kunt het voor-
lopig ontwerp inzien.

Vrijdagavond 20 september
Stamppotbuffet
Elk jaar weer een groot succes: het stamppotbuffet in Woon-
zorgcentrum de Polbeek. Jong en oud gezellig samen
stamppot eten.
U bent Welkom tussen 17 uur en 19.30 uur.
Stamppot met vlees 4,50 euro,
Stamppot zonder vlees en voor kinderen 3,50 euro
Koffie, thee en fris 1 euro, wijn en bier 1,50 euro.

De jaarlijkse braderie aan de Weg naar Laren.
Deze markt/braderie, is voor de Wijk het hoogtepunt van het jaar.
Natuurlijk ontbreekt het Open Podium en de Buurt BBQ ook dit
jaar niet.
De braderie wordt gehouden van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Mensen die een kraam hebben gehuurd kunnen vanaf 9 uur
hun kraam opbouwen.

Zaterdag 21 september

BRADERIE WEG NAAR LAREN

Heb je nog geen kraam gereserveerd???!!!!

Doe dan snel 18 euro per kraam in een enveloppe en doe

deze met je naam, adres, telefoonnummer en de plek waar

je wilt staan, bij Frans Manders in de bus,

Leeuwerikstraat 31.



Het Open Podium:
van 12.00 uur tot 17.00 uur: Singer/song writers jeugd bands en aanstormend talent,
van 17.30 uur tot 19.00 uur: Kinder disco

vanaf 20 uur: Optreden van Basketcase en Just JO, twee bands met
roots in de wijk.

Van 17.30 uur en 18.30 uur:
Dweilorkest;T Spult bij Henk en
Karin Lammers voor de deur.

(met dank aan Slagerij Lammers).

Zin in een gezellige avond?
Kom dan naar de grootste buurt BBQ van Zutphen
De buurtbarbeque wordt opgesteld tussen Slagerij Lammers en
het Podium.
Net als vorig jaar brengt iedereen zijn eigen vlees, bordjes,
bestek enz mee . De sauzen, salade en stokbrood zijn gratis.
De BBQ begint om 16.30 uur en duurt tot 18.30 uur.

zondag 22 september
Harmonicaclub de “ Mӧllenspӧllers” treedt op in
de Sutfene. Locatie: De Singel, Coehoornsingel 3
U bent welkom vanaf 14.30 uur. De entree
bedraagt 2,50 euro, incl een glas frisdrank.

Zondag 22 september
Voor onze boogschutters in de wijk hebben we dit jaar weer het Boogschieten
op het Schimmelpenninckveld aan de Schimmelpennincklaan.
Dit jaar met vele mooie prijzen, beschikbaar gesteld door de COOP aan de
Weg naar Laren.
Vanaf 14.00 uur kan men zich inschrijven. Jong en oud is welkom om zich met
de beste te meten.



Bericht van het Sociaal Wijkteam Noordveen:
Het is zover.
Eindelijk is het zover, het inlooppand in Noordveen is gerealiseerd.
Aan de Weg naar Laren hebben we een woonhuis betrokken dat dienst doet als inloophuis voor de
wijk. Een plek waar u als burger terecht kunt met vragen op elk gebied,maar waar u ook binnen kunt
komen lopen voor een kopje koffie/thee, een praatje kunt maken met andere wijkbewoners of
gewoon rustig de krant kunt lezen.
En natuurlijk zijn er nog veel meer dingen mogelijk, maar daar hebben we u als wijkbewoner voor
nodig. Misschien wilt u wel vrijwilliger worden in het pand of hebt u goede ideeën voor uw buurt of
straat.
Tijdens de Braderie in het kader van de Week van de Wijk houden wij open huis en kunt u binnen
komen lopen om het pand te bekijken, informatie te krijgen of om uw ideeën aan te geven. De hele
dag zijn de werkers van het sociale wijkteam Noordveen aanwezig om met u in gesprek te gaan.
Het pand zit aan de Weg naar Laren 59 en natuurlijk hopen wij u daar te ontmoeten op de 21e
september, of aan de kraam op de braderie die voor het pand zal staan.
Het sociale wijkteam Noordveen

Het sociale Wijkteam Noordveen
Naast Wijkteam Noordveen, een groep bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid in
de Wijk, bestaat er ook een Sociaal Wijkteam, bestaande uit beroepskrachten.
In Noordveen zijn Yvonne Hendriks, Janny Jansma en Maartje Frijhoff (MEE Oost Gelderland) werk-
zaam als sociaal werker.

Yvonne
Hendriks,
Perspectief
Zutphen

Janny
Jansma,
Perspectief
Zutphen

Maartje
Frijhoff,
MEE
Oost
Gelderland

Wilt u de organisatie helpen
tijdens de Week van de Wijk? dat kan!

Stuur ons een e-mail
(wijkteamnoordveen@gmail.com)

en laat weten wat u wilt doen en wanneer u
beschikbaar bent.

Is dit de laatste Week van de Wijk?

VRIJWILLIGERS

Nieuwsgierig naar wat er speelt

in uw Wijk?

Kijk op www.Noordveenzutphen.nl

onze nieuwe Wijkwebsite

E-mailservice
Door u aan te melden voor onze e-mailservice, ontvangt u berichten over activiteiten en actuele
zaken in de wijk. U kunt zich aanmelden door een mailtje met uw naam en adres te sturen naar:
wijkteamnoordveen@gmail.com o.v.v. e-mailservice.

Wijkagent

Tijdens de braderie zal ook Yilmaz Uluçay,

Wijkagent in Noordveen, aanwezig zijn in de

kraam van Perspectief.

U kunt hem persoonlijk ontmoeten en/of

aanspreken, vragen stellen etc..


