
Wijkbulletin
Week van de wijk

Elk jaar in september is de Week van de Wijk, 
dit jaar alweer voor de 15e maal, ons derde lustrum! 

Voor deze jubileumeditie hebben wij een oproep gedaan aan wijkbewoners 
om hun kennis, enthousiasme en ervaring in te zetten voor de wijk door 
een workshop te geven aan andere wijkbewoners. 

Een ruimte, benodigde faciliteiten en PR hebben wij in samenwerking 
met onze vele partners in de wijk geregeld voor alle wijkbewoners die 
enthousiast reageerden op onze oproep. Wij hopen van harte dat u met
veel plezier gebruik zult maken van het gevarieerde aanbod dat hierdoor is 
ontstaan. 

Let op: voor enkele activiteiten is vooraf opgeven noodzakelijk.
Bijna alle activiteiten zijn gratis, andere vragen een kleine bijdrage. 

Ook hebben wij weer mogen rekenen op diverse beroepskrachten en professionele organisaties in onze wijk en 
opnieuw waren de sponsors bereid bij te dragen. Wij zijn trots op deze mix van partijen en mensen die zich inzetten 
en/of in de buidel tasten om de 15e editie van de Week van de Wijk tot een succes te maken. 

Onze dank aan iedereen en wij hopen dat het een week van kennismaken en 
vooral van genieten zal zijn voor eenieder, jong en oud!

Wijkteam Noordveen
www.noordveenzutphen.nl
wijkteamnoordveen@gmail.com

Wilt u op de hoogte blijven van Noordveens nieuws 
en activiteiten in de wijk? Bezoek dan onze website 
www.noordveenzutphen.nl en meld u aan voor de 
e-mailservice.

Van het 

wijkteam

September 2015



Prijsvraag
Lever tijdens de Week van de Wijk 
2015 een foto of tekening van 
vroeger of nu in rond het thema 
“Opgroeien in de wijk Noordveen” 
en maak kans op een leuke prijs!

Inleveren kan aan de Weg naar 
Laren 59 of tijdens de braderie op 
26 september bij de kraam van 
Wijkteam Noordveen of de kraam 
van het Sociaal Wijkteam, Weg naar 
Laren 59.

Om in aanmerking te komen voor 
de prijs, plak je een briefje op de 
achterzijde van de inzending met 
naam, adres, e-mailadres 
en/of telefoonnummer en informatie 
over je inzending. Meerdere inzen-
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Bent u benieuwd naar het wijkteam, 
naar wat wij doen of wat u kunt bijdra-
gen? Wij nodigen u van harte uit om 
kennis te komen maken tijdens één 
van onze openbare vergaderingen. De 
eerstvolgende is op dinsdag 17 novem-
ber 2015 om 20.00 uur. Wij hebben 
geen vaste vergaderlocatie en maken 
daarom via onze e-mailservice en de 
wijkagenda op de website bekend waar 
wij vergaderen. U bent welkom!

dingen per persoon/organisatie is toegestaan, 
deelname staat open voor organisaties, kinderen, 
jeugd en volwassenen die betrokken zijn bij de 
wijk. BSO’S, scholen, etc. kunnen ook meedoen! 
Tijdens de landelijke Week van de Opvoeding 
(maandag 5 t/m zondag 11 oktober 2015) wordt 
vanuit het project ‘Opgroeien in Noordveen’ met 
de inzendingen een expositie ingericht in Polbeek.

Voor iedereen die in de wijk Noordveen woont, werkt of naar school gaat, vroeger of nu!
Bezoekers van de expositie 
in Polbeek kunnen stem-
men op de inzending die 
volgens hen het thema 
het meest aansprekend in 
beeld brengt.

Wij nodigen u van harte 
uit om de expositie te 
komen bekijken en uw 
stem uit te brengen!

Over de expositie, prijsuit-
reiking en over het project 
‘Opgroeien in Noordveen’ 
wordt meer informatie bekend 
gemaakt via de e-mailservice 
van Wijkteam Noordveen. 
Aanmelden e-mailservice via: 
www.noordveenzutphen.nl

Programma
Vrijdag 18 september

Onder leiding van Adriaan Bertens, die als vrijwilliger aan 
de wijk verbonden is, samen genieten van  muziek en 
oprechte verhalen.
Er is plaats voor een achttal deelnemers die samen hun,  
op CD meegebrachte dierbare muziek, delen en daarover 
in gesprek gaan in een ontspannen, eerlijke sfeer. Het ge-
sprek gaat na elk stuk muziek over de persoonlijke smaak 
en waarom deze muziek nou juist zo dierbaar is.
U kunt zich uiterlijk 17 september opgeven via e-mail 
wijkteamnoordveen@gmail.com, wanneer u niet kunt 
mailen, dan kunt u telefonisch contact opnemen 
via 06-22415279.

14.30-16.30 uur  
“Mijn dierbare Muziek” in buurthuiskamer 
“Bij de buren”, Weg naar Laren 59
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10.00-15.30 uur  
Activiteitendag op Schimmelpenninckveld verzorgd door Scouting St. Joris
Met o.a. doolhof voor kinderen, stokbrood bakken en mikado spelen met pionierpalen. 
N.B. Programma (tijd) wordt bij onverhoopt slecht weer aangepast. 
www.st-joris.nl

Na afloop onder het fietstunneltje door naar het pannenkoekenfeest!

Zaterdag 19 september

       Zaal en bar open 
        vanaf 19.00 uur  

  Prijzen:
  Koffie/Thee € 1,20
  Bier/Limonade € 1,70
  Wijn   € 2,20

Programma

16.00-18.30 uur  
Pannenkoekenfeest verzorgd door Bewonerscom-
missie Berkelpark en Werkgroep “Berkel Wijnhofpark” 
op het middenveld tussen de flats van Berkelpark (Van 
Drinenstraat). 

Kom ook een pannenkoek eten of proef lekkere door 
wijkbewoners gemaakte hapjes. De pannenkoek en 
het drinken is gratis, daarom zou het leuk zijn als u ook 
iets lekkers meeneemt of een stukje wilt spelen op uw 
eigen instrument om zo een bijdrage te leveren aan het 
feest.  

U kunt hier ook het definitief ontwerp bekijken van de 
natuurlijke speel- en ontmoetingsplaats die in de loop 
van het jaar in het Wijnhofpark gerealiseerd wordt. Bij 
onverhoopt slecht weer is het feest in de kantine van 
de ijsbaan! 

20.30-23.00 uur
Live Recording Sessions m.m.v. “Non-
Alignment Pact” (post-punk en wave uit Nijme-
gen) en “Call the Riot” (pop-punk uit Haarlem) in 
de grote zaal van het DWK-gebouw. Deze keer 
met een speciale Week van de Wijk entreeprijs 
van 1 euro! 

Foto Pannenkoekenfeest 2014

Van idee tot deurmat, wij bieden u een totaalpakket.
Direct Media werkt uw idee uit naar een mooie krant of 
pakkende flyer, precies zoals u wilt. Naast het ontwerp 
en de opmaak (indien gewenst zelfs inclusief redactio-
nele invulling en fotografie), regelen wij het drukwerk, 
transport en de verspreiding.
Uw voordelen:
Alles onder een dak, korte lijnen/vaste 
contactpersonen, bewaking van uw 
huisstijl, kostenbesparing, geen extra 
kosten meer voor bijvoorbeeld bun-
delen of transport, aantrekkelijke tarieven, altijd korting 
als u uw totaalproduct (ontwerp/opmaak + drukwerk + 
verspreiding) bij ons onderbrengt.
Meer informatie?
Bel 055-53 41 798 of vul het offerte formulier in op 
www.directverspreidingen.nl. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op om uw wensen te bespreken.
De opmaak en de verspreiding van dit 
wijkbulletin is geheel verzorgd door Direct Media en 
Direct Verspreidingen.



Week van de wijk
September 2015

Programma
zondag 20 september
10.00-12.00 uur  
Informatiebijeenkomst over het starten van 
zorgcirkels in Polbeek, verzorgd door Adriaan 
Bertens, die als vrijwilliger aan de wijk verbonden 
is. Adriaan verzorgt met enige regelmaat informa-
tiebijeenkomsten over je persoonlijke zorgcirkel. 
Wat is dat precies? Wat is het verschil met Nao-
berschap? Waarom start je die liefst bij leven en 
welzijn? Waarom bestaat je zorgcirkel uit maxi-
maal 10 mensen? Waarom bekenden uit je stad? 
Welke ‘waarde’ stel jij centraal in jouw zorgcirkel? 
Hoe betrek je daar je gezin/familie bij? Wat voegt 
je eigen zorgcirkel toe aan professionele hulp? 
Dat zijn onderwerpen die aan de orde kunnen 
komen. De sfeer van de bijeenkomst is vooral 
‘open’, zo ook welke onderwerpen precies aan 
bod komen. Eerdere deelnemers gaven aan 
vooral de ongedwongen sfeer en het goede 
gesprek te waarderen.

Er is plaats voor maximaal 10 personen. 
U kunt zich uiterlijk 18 september opgeven via 
e-mail wijkteamnoordveen@gmail.com, wanneer 
u niet kunt mailen, dan kunt u telefonisch contact 
opnemen via 06-22415279. Gratis deelname, 
koffie en thee!

14.00-15.00 uur  
Actieve workshop “Ervaar je kracht – Rots en 
Water”, gratis entree

Je wilt eens iets anders…maar je weet niet wat?!

Ben je tussen de 14 en 17 jaar?!? 
Kom dan kijken op zondag 20 september bij Rijhal “De Dam”, 
Oostveensepad 6. Daar mag je zelf ervaren dat jij jij bent. Jij en 
jezelf beter leren vertrouwen in alles wat je doet. Geef jezelf de 
kans om te ervaren wat er in jezelf zit.

Wie zijn wij:
Fenna, wijkbewoonster Noordveen, facilitator/assistent trainer 
& community manager Croqqer Zutphen. René, Rots & Water 
trainer/coach bij LimiTense & community manager Croqqer 
Deventer/Apeldoorn.

Wat doen wij:
Wij bieden jou een omgeving waarin je mag ervaren en bele-
ven hoe krachtig je zelf bent. 

Hoe? 
Met elkaar in actie en spel en toch gaan we niet hardlopen of 
voetballen...Doormiddel van onderdelen uit verdedigingssport 
en spel ontdek je je eigen ik nog meer. Samen bezig zijn om 
jezelf beter te leren kennen en je zelfvertrouwen te versterken.

14.00-18.00 uur
Jamsessie in grote zaal van het DWK gebouw 
gratis entree
Jamsessie met medewerking van... 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 uit de wijk. 
Breng zelf je instrument mee, stap op het podium en speel de sterren van de 
hemel met je mede muzikanten, de apparatuur is hier voor aanwezig!

Dit betreft een activiteit van DWK 
Stage Noordveen, onderdeel van 
DWK. Meer info op 
www.dwkzutphen.nl of mail naar 
jamsessie@stagenoordveen.nl

19.30-21.00 uur
Workshop ‘Deel- en ruileconomie’ in de buurthuiskamer “Bij de buren”, Weg naar Laren 59
Leer de mensen in je buurt beter kennen door te doen wat je goed kunt en ook leuk vindt.
Iets doen voor anderen in de buurt die je nog niet kent, hoe vind ik die mensen? 

Dit kan met behulp van Croqqer.nl. Bijvoorbeeld:
-Je oudere buurtgenoot helpen met het grote raam zemen voor een kopje koffie met lekkere plak cake.
-De buurgenoot met hernia waarvoor jij het gras maait en hij helpt jou met moeilijke formulieren invullen.

Alles kan met gesloten beurs, je bepaalt zelf wanneer en wat je wilt doen. 
Samen bepaal je wat er tegenover staat. Het geeft leuke contacten met mensen waarvan je niet wist dat ze bij jou 
in de wijk wonen. Tijdens deze workshop krijg je uitleg hoe je klusjes of hulpvragen online kunt delen en daardoor 
mensen uit je eigen buurt kunt ontmoeten. Met als afsluiting kleine klus & hulpvraag ruil-beurs. 
Sharing = Caring
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9.00-12.00 uur  
Inloop met breien voor de knuffelboom in speel-
tuin Praebsterkamp in de buurthuiskamer “Bij de buren”, 
Weg naar Laren 59. Gratis entree, koffie en thee, eigen 
breimateriaal meenemen mag, ook voor haken en punniken. 
Aansluitend vindt de buurtlunch plaats.
Elke maandagochtend is er in de buurthuiskamer inloop 
met breien. De breiclub helpt mee met het realiseren van 
een knuffelboom in speeltuin Praebsterkamp door lapjes te 
breien van verschillende maten en in allerlei kleuren. Wie 
niet van breien houdt, mag ook haken of punniken. Ook 
mogen er poppetjes en diertjes van wol gemaakt worden om 
in de knuffelboom te hangen. 

maandag 21 september

Tijdens de Week van de Wijk wordt er op verschillende 
locaties gehandwerkt voor de knuffelboom in speeltuin 
Praebsterkamp. Alle wijkbewoners, jong en oud, zijn 
welkom om mee te doen. Wie niet kan komen, mag 
ook thuis iets maken. Na de Week van de Wijk wordt 
ook nog op andere locaties samen aan de knuffelboom 
gewerkt. Uiteindelijk wordt alles wat in de wijk gemaakt 
is, verzameld en in het voorjaar maken we samen een 
knuffelboom in speeltuin Praebsterkamp! 

Wil je op de hoogte blijven, meld je dan aan voor de 
e-mailservice via www.noordveenzutphen.nl.

9.30-12.00 uur
Soos in de grote zaal van DWK-gebouw
Poolbiljart, koersbal, tafeltennis en diverse spelletjes 
voor alle leeftijden, gratis entree, bar open. 

9.30-12.00 uur
Informatiestand Mijn Woning OpMaat en 
Wehelpen.nl 
Tijdens de maandagochtend soos in het DWK gebouw. 
Loop gerust binnen!

Programma

12.00-13.00 uur
Buurtlunch in de buurthuiskamer 
“Bij de buren”, Weg naar Laren.
Gratis mee-eten, maar op=op!
Elke maandag is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
de buurtlunch in de buurthuiskamer “Bij de Buren”. Een 
tiental wijkbewoners eet regelmatig een hapje mee. Tijdens 
de lunch wordt er naast gezellige gesprekjes ook gepraat 
over zaken die men op dat moment belangrijk vindt. En er 
ontstaan contacten om elkaar op andere momenten te tref-
fen om bv te helpen met een karweitje. Slagerij Lammers 
is één van de sponsoren van de buurtlunch. Schuif gerust 
eens aan, je bent welkom!

14.30-15.30 uur
‘Kunt u zingen, zing dan mee’ in zaal de 
Coehoorn van De Lunette. Sutfene ontvangt u deze 
middag graag zodat u ook kunt meezingen! Tijdens 
deze activiteit uit het activiteitenprogramma van Sut-
fene worden altijd liedjes van vroeger gezongen onder 
begeleiding van wijkbewoonster Emmy Lindeboom op 
de piano. De tekst van de liedjes is mee te lezen op 
het scherm in de zaal. Tijdens de Week van de Wijk 
worden wijkbewoners van harte uitgenodigd om mee te 
doen. 

20.00-21.30 uur
Workshop ‘Haverbrood’ (info, recept en proeven!) 
Door wijkbewoner Liroy, locatie voorzaal DWK-gebouw. Tijdens deze avond 
besteedt Liroy aandacht aan de positieve eigenschappen van Haver voor een 
gezond dieet en ervaar je hoe gemakkelijk het is om zelf een haverbrood te 
maken. Haver is namelijk niet alleen voedzaam, maar is ook nog eens erg 
veelzijdig en lekker. Daarom krijgen deelnemers niet alleen te zien hoe je 
verschillende soorten haverbrood kunt maken, maar kunnen zij dit tijdens de 
workshop ook zelf proeven.  

Meld je voor 19 september aan via info@vanwillennaarkunnen.nl
Tijdens de braderie zal er ook haverbrood te proeven zijn aan de kraam van 
Fier Hoogbegaafd, ter hoogte van Weg naar Laren 39.



Week van de wijk
September 2015

Programma
Dinsdag 22 september
10.00-11.30 uur
Het Kinderzwerfboekenstation organiseert een voorleesochtend 
voor ouders en kinderen
Houdt jouw kindje van lezen of voorgelezen worden? 
Dan zijn jullie van harte welkom!

Kom binnen bij praktijk Fier Hoogbegaafd, Weg naar Laren 39 en wordt ontvangen door wijkbewoonster 
Sanne van der Starre die ook zorgt voor iets te drinken. Aanmelden is niet nodig, je kunt gewoon binnenlopen!

14.30-16.00 uur
Breiclub: Samen breien voor de 
knuffelboom in speeltuin Praebsterkamp, 
in Studio Cultuur, De Lunette (eigen materiaal 
meenemen mag, ook voor haken en punniken) 
Gratis entree, koffie en thee.

Ook de breiclub van Sutfene helpt mee met het 
realiseren van een knuffelboom in speeltuin 
Praebsterkamp door lapjes te breien van 

Wil je op de hoogte blijven, meld 
je dan aan voor de e-mailservice 
via www.noordveenzutphen.nl.

18.00-19.00 uur
Wandeling met wijkbewoners 
(ook in rolstoel of met rollator) 
In 2014 werd de wandelclub vanuit Polbeek georganiseerd door vrijwilligers van Bewo-
nerscommissie Berkelpark, dit jaar is de organisatie overgenomen door vrijwilligers van 
Stichting Stadsonderneming Zutphen. Elke week wordt gewandeld door de wijk Noord-
veen en afgesloten met gezamenlijk koffie/thee drinken, aangeboden door Polbeek. Er 
wordt gestreefd zoveel mogelijk bewoners in rolstoel mee te kunnen nemen, maar daar-
voor zijn natuurlijk wel rolstoelduwers nodig. Gaan jullie ook mee? De wandeling is voor 
alle leeftijden, kinderen en jongeren zijn dus ook welkom, evenals familie en mantelzor-
gers!

19.30-22.00 uur
Klaverjassen en jokeren in de grote zaal van 
DWK gebouw, zaal en bar open vanaf 19.00 uur, 
kosten € 2,50 p.p.

verschillende maten en in allerlei kleuren. Wie 
niet van breien houdt, mag ook haken of punni-
ken. Ook mogen er poppetjes en diertjes van wol 
gemaakt worden om in de knuffelboom te han-
gen. Alle wijkbewoners, jong en oud, zijn welkom 
om mee te doen. Wie niet kan komen, mag ook thuis iets maken. 
Na de Week van de Wijk wordt ook nog op andere locaties samen aan de knuffelboom gewerkt.
Uiteindelijk wordt alles wat in de wijk gemaakt is, verzameld en in het voorjaar maken we samen een knuffelboom in 
speeltuin Praebsterkamp! 



Week van de wijk
September 2015

Woensdag 23 september
10.00-11.30 uur
Rollator en ontmoeting
Na een inloop met koffie/thee en informatie over het gebruik van een rollator verzorgen Arcus 
Fysiotherapie en Alphega Apotheek (voorheen Kring Apotheek) vanuit het Grand Café in Polbeek een rollatorwande-
ling voor mensen met een rollator en hun familie/mantelzorgers. Nadien is er tijd voor vragen en advies.

19.00-21.00 uur
Creatieve avond, vrij werken met verschillende materi-
alen in buurthuiskamer “Bij de buren”, Weg naar Laren 59, 
verzorgd door wijkbewoonster Anita van ’t Hul. Gratis entree, 
koffie en thee.

19.30-22.00 uur
Open avond rondom thema ‘hooggevoelig-
heid’ 
Fier Hoogbegaafd organiseert tijdens de Week van 
de Wijk een Open Avond rondom het thema “Hoog-
gevoeligheid”. 
Aan de hand van bv. filmpjes, artikelen en/of afbeel-
dingen gaan we met elkaar in gesprek over dit thema.
Wat is hooggevoeligheid precies? Wat betekent dit in 
het dagelijks leven? Is het een kwaliteit of een last?

Ben jij geïnteresseerd in dit onderwerp, of vermoed je 
dat je zelf hooggevoelig bent? Kom dan ook! Vooraf 
aanmelden hoeft niet, maar zorgt wel voor de zeker-
heid van een plekje. Dat kan via 
info@fierhoogbegaafd.nl. Deelname is gratis, voor 
koffie en thee wordt gezorgd.

19.30-20.30 uur
Workshop “Pensioen, daar weet ik niets van…” 
door wijkbewoonster Heidi te Bokkel, locatie activiteitenruimte 
Polbeek. Vooraf opgeven niet nodig, inloop met koffie en thee 
vanaf 19.00 uur.

Pensioen: daar weet ik niets van…
Maar dat kan veranderen! Weet u ook niet:
-          Wanneer u nu precies met pensioen kan
-          Waarom u niet zelf kunt kiezen waar u uw pensioen  
           verzekert
-          Wat het verschil is tussen AOW en pensioen
-          Welke pensioensoorten er allemaal zijn
-          Hoeveel pensioen u eigenlijk opbouwt
-          Wat waardeoverdracht is, of uitruilen of vervroegen
Deze en nog vele vragen meer worden beantwoord bij de
Pensioen: simpel en duidelijk uitgelegd-bijeenkomst
tijdens de Week van de Wijk. Kom uw licht eens opsteken!
Heidi laat weten:
"Ik verkoop niets, wil u niets adviseren, hoor niet bij een ver-
zekeraar of pensioenfonds. Gewoon uitleg, omdat het onder-
deel van mijn vak is en ik mijn kennis graag met u wil delen!"
Van harte aanbevolen en neem uw vragen (en buren) gerust 
mee!

15.00-17.00 uur
Kindermiddag
Kom gezellig naar de kindermiddag! 
Samen knutselen, spelen, sporten, koken en bakken. 
Iedere woensdag, tenzij anders aangegeven, komt er 
een gezellige club kinderen samen.  
Locatie: Buurthuiskamer “Bij de Buren”, Weg naar 
Laren 59, onder leiding van wijkbewoonster en BSO-
medewerkster Caro Nijhof.
Kosten: € 1,- per keer, 4e keer is gratis!  
Regenkoker Hoor ik het goed? Regent het buiten? 
Met deze zelfgemaakte regenkoker kun je het geluid 
van regen namaken. Of ga je soms wild schudden? 
Dan hoor je onweer! Als we tijd over hebben na het 
maken van de regenmaker, spelen we leuke bord-
spelletjes. 

Programma
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Donderdag 24 september
14.00-16.00 uur
Decoratiemiddag voor jongeren en 
volwassenen in Polbeek verzorgd door Katja, 
Betsy en Poulan. Zij verzorgen maandelijks een creatie-
ve activiteit in Polbeek, deze keer tijdens de Week van 
de Wijk worden de kosten voor materialen plus kopje 
koffie/thee betaald door Wijkteam Noordveen vanuit het 
wijkbudget. En, wat je maakt, mag mee naar huis!

14.30-16.00 uur
Optreden schipperskoor ‘Zompen-
kearls’ uit Borculo in de Coehoorn in de 
Lunette. Vorig jaar moest het koor helaas afzeg-
gen tot teleurstelling van veel wijkbewoners. 

Daarom heeft Sutfene voor dit jaar opnieuw 
geboekt en zijn alle wijkbewoners welkom om het 
optreden gratis bij te wonen. De koffie staat voor 
u klaar!

18.00-19.30 uur
Extra Bij DWK Aan Tafel: Eten met de buurt 
voor alle wijkbewoners, jong en oud.
Uiterlijk 22-09-2015 opgeven via 06-411 883 23 
of bij DWKaantafel@hotmail.com 
Kosten: 
€ 6,00 per volwassene, 
€ 3,00 per kind tot 12 jaar. 
Wilt u uw buren uit uw wijk eens op een an-
dere, “smaakvolle” manier leren kennen kom 
dan donderdagavond naar activiteitencentrum 
DWK aan de Leeuweriklaan 19. Hier wordt 
de laatste 5 jaar op de 1ste en 3de donder-
dag van de maand gekookt voor iedereen uit 
Zutphen die geen zin heeft om na een drukke werkdag te koken, die eens andere mensen wil ontmoeten of die voor 
weinig geld lekker, gezond en gezellig wil eten. Meer informatie hierover willen we u graag geven!
Deze 4 de donderdag willen wij dit ook doen, speciaal voor wijkbewoners of oud-wijkbewoners, om elkaar weer eens 
op een andere manier te ontmoeten. Dit in het kader van “de Week van de Wijk”. En wat voor een wijk!
Hoe leuk is het niet om lopend of fietsend door de wijk veel bekenden te kunnen begroeten en gegroet te worden! 
Wij (de vrijwilligers) vinden het heerlijk om voor gasten te koken, gasten te ontvangen en te bedienen! Dus laat ons 
niet in de steek en kom op 24 september naar het DWK voor een heerlijke maaltijd en een hoop gezelligheid!

19.30-21.00 uur
Het durf te vragen ruil- & win spel in de tussenzaal van het 
DWK gebouw onder leiding van René en wijkbewoonster Fenna.
Dit spel is voor iedereen (jong en oud) die graag iets voor een ander 
doet en ook wel meer contact wil met anderen in uit de buurt. Op een 
leuke en speelse vrijblijvende manier je buurtgenoten te leren kennen 
en er ook nog iets aan over te houden!
Vind je een gezelschapspel leuk om te doen? Dit is een ongedwongen, 
leuke manier waarbij je mensen uit je buurt op een positieve manier 
leert kennen.

MENU
* Hollandse groentesoep
* Chinese kipragout met rijst, groente en salade
* Griekse yoghurt met honing en walnoten
* Koffie of thee

Programma

Ook een workshop geven? 
Of een andere activiteit (helpen) 
organiseren? Dat kan het hele 
jaar door, dus laat het ons weten! 
Mail naar wijkteamnoordveen@
gmail.com en wij nemen contact 
met u op om de mogelijkheden te 
bespreken.



10.00-16.00 uur
Braderie Weg naar Laren 
Op de braderie vindt u kramen van 
wijkbewoners die hun spulletjes 
verkopen voor een extra zakcentje 
of voor hun vereniging of club. Er is 
niet alleen veel te kopen of te zien, er 
is ook muziek te horen en van alles 
te doen en te proeven. We mogen 
opnieuw rekenen op een verrassende 
(lotus)demonstratie van het Rode 
Kruis en ook de kraam van Sutfene 
zal verrassend zijn. Ook de Coop aan 
de Weg naar Laren heeft dit jaar weer 
een kraam met leuke aanbiedingen. 

Zaterdag 26 september
Activiteitenvereniging DWK presen-
teert haar activiteiten aan de wijk en 
zal tevens ijs verkopen voor een goed 
doel. Onze eigen (organisatie- en in-
formatie)kraam ontbreekt ook dit jaar 
niet. U kunt weer een heerlijk groot 
krentenbrood winnen dat gesponsord 
wordt door Van Rooijens Bakkerij door 
het gewicht te raden aan de kraam 
van Wijkteam Noordveen. Daar kunt u 
ook uw foto of tekening over ‘Opgroei-
en in de wijk Noordveen’ inleveren en 
wie weet wint u de prijsvraag! Uw in-
zending wordt in ieder geval gebruikt 
voor de expositie in Polbeek, tijdens 
de landelijke Week van de Opvoeding 
op 5 t/m 11 oktober 2015.Tijdens de 
braderie staan er ter hoogte van het 
Inloophuis “Bij de Buren” (Weg naar 
Laren 59) drie kramen. U vindt daar 
informatie over het Sociaal Wijkteam, 
de Politie en Ieder1. Vanuit de politie 
en Ieder1 zijn er ook mensen aanwe-
zig om uw vragen te beantwoorden. Winnaars gewicht krentenbrood raden 2014

Programma
Vrijdag 25 september

10.00-11.00 uur
wehelpen.nl presentatie en uitleg 
over de bedoeling van de website met 
aansluitend:

11.00-12.30 uur
wehelpen.nl inloopworkshop in 
de computerruimte van Studio 3.
Deelnemers geven hun eigen 
vraag en/of aanbod plaats op de                                                                                    
website en krijgen hier desgewenst 
ondersteuning bij.           

Workshopochtend De Lunette
De workshops van wehelpen.nl 
mogen beide gevolgd worden, maar 
kunnen ook los van elkaar bijgewoond 
worden. Vooraf opgeven is niet nodig.                                                                                                                                

10.00-13.00 uur
Kennismakingsworkshop 
Vilten in Studio Culinair, onder 
leiding van wijkbewoonster Fabiënne. 
Vilten is een proces waarbij de vacht 
van een schaap met water en zeep 
wordt vervilt tot een stevige stof.
In deze workshop ga je een bloem-
corsage maken. Al doende maak je 
kennis met het viltproces. Kennis en 
ervaring is niet nodig. Neem zelf een 
handdoek en schaar mee! 
Vooraf opgeven via 
wijkteamnoordveen@gmail.com 
VOL=VOL      

13.30-15.30 uur
Leven met de Maya-kalender 
Introductieworkshop, in de voorzaal 
van het DWK-gebouw. Tijdens de 
workshop vertellen wijkbewoners Jan 
en Gemma Overbeek wat meer over 
de Maya kalender, welke informatie 
deze bevat en wat je daar praktisch 
mee kunt doen voor je eigen persoon-
lijke groei. Deelnemers leren vervol-
gens (onder andere) hun eigen Maya 
Zonnezegel bepalen en gaan deze 
intekenen en kleuren. Daarna wordt 
de betekenis uitgelegd. I.v.m. beno-
digde materialen uiterlijk 21 septem-
ber opgeven via wijkteamnoordveen@
gmail.com. Deelname is gratis!

17.00-19.30 uur Stamppotmaaltijd Polbeek 
Kindermaaltijd of stamppot zonder vlees € 3,50, maaltijd met 
vlees € 4,50. Verder te koop: toetje, koffie, thee, fris, wijn, bier.
We proberen het natuurlijk te voorkomen, maar op=op…

Meer info op www.wehelpen.nl 
en over de Week van de Wijk op 
www.noordveenzutphen.nl.

Maar ook kunt u kennis maken met 
wijkbewoners die als vrijwilliger in het 
Inloophuis werkzaam zijn als bv. gast-
heer/gastdame, of als begeleider van 
verschillende activiteiten. Zij kunnen u 
daar van alles over vertellen. Alle info 
over wat er allemaal gebeurt in het 
Inloophuis kunt u op deze dag krijgen. 
U kunt het inloophuis binnen lopen, 
zodat u met eigen ogen kunt zien wat 
we doen en natuurlijk staat de koffie/
thee met iets lekkers klaar. Maar het 
is ook mogelijk om bv. een persoon-
lijke vraag aan een sociaal werker te 
stellen als u daar behoefte aan heeft.
En tot slot wilt u misschien ook nog 
wel een kijkje in onze buurtmoestuin 
nemen, waar wijkbewoners erg druk 
zijn met het kweken van groenten en 
fruit.

Week van de wijk
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16.30-18.30 uur
Buurt-BBQ tussen het podium en 
Slagerij Lammers Neem zelf vlees, bord 
en bestek mee. Sauzen, salade en stokbrood 
worden verzorgd door Slagerij Lammers. 

Zie ook hieronder het aanbieding vleespakket!

zondag 27 september
10.15-11.45 uur
‘Uit het leven van een bewoner van Sutfene’ 
in zaal de Coehoorn van De Lunette. Sutfene ontvangt 
u graag met een kopje koffie of thee.

13.00 uur
De klootschietafdeling van 
Activiteitenvereniging D.W.K. houdt haar maan-
delijkse klootschietmiddag op zondagmiddag in de mooie 
omgeving langs de IJssel van de gemeente Gorssel 
vanaf 13.00  tot ongeveer 16.30 uur. Het klootschietsei-
zoen loopt vanaf eind september tot en met juni. Heeft u 
belangstelling of wilt u nadere informatie, dan kunt u deze 
verkrijgen bij Maarten van Tetering, tel. 524637 of via 
info@dwkzutphen.nl. Gratis deelname, voor alle leeftijden, 
carpoolen mogelijk (wordt ter plaatse geregeld). Verzame-
len bij gebouw DWK.

14.00-16.30 uur
3D Boogschieten
Middag boogschieten verzorgd door 
Handboogvereniging Phoenix op het 
Schimmelpenninckveld.

19.30-22.30 uur
Bingo in grote zaal DWK, zaal en bar open vanaf 19.00 uur, 
bingokaarten te koop vanaf € 5,00.
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

13.00-24.00 uur  
Open Podium in de Weg naar Laren 
met singer/songwriters, jeugdbands en aanstormend talent. Voor de 
avond is er een spectaculair programma met verschillende bands 
en als afsluiter optreden van Just Jo!

Programma

Tot 9.00 uur       
Voorbereidingen organisatie: opbouw en indeling braderie.

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

Zaterdag 26 september



Naast Wijkteam Noordveen, een groep bewoners die zich 
vrijwillig inzet voor de leefbaarheid in de wijk, bestaat er ook 
een Sociaal Wijkteam, bestaande uit beroepskrachten.
Beide wijkteams hebben ieder hun eigen taak en rol in de wijk, 
maar hebben wel regelmatig contact met elkaar en werken 
soms ook samen.

Sociaal wijkteam

Hallo bewoners van de wijk Noordveen, kent u ons al?? 
Wij zijn het....
Sociaal wijkteam Noordveen!

“Ik voel me af en toe alleen. Hoe maak ik vrienden in de 
buurt? Mijn zoon/dochter is in de puberteit. Hoe ga ik daar-
mee om? Hoe krijg ik mijn huishouden en/of geldzaken weer 
op orde? Ik heb problemen op mijn werk, hoe los ik deze op? 
Mijn kind heeft autisme, waar kan ik terecht voor hulp? Ik heb 
ruzie met mijn buren. Hoe moet ik hiermee omgaan? Welke 
activiteiten kan ik allemaal doen in de buurt? Wat is er moge-
lijk wanneer ik zorg nodig heb?”

Met al deze en andere vragen kunt u bij ons terecht. Wij staan 
voor u klaar! Onze werkwijze is kort en krachtig en er op ge-
richt dat u zo snel mogelijk zelf weer verder kunt. Bijvoorbeeld 
met steun van iemand uit uw netwerk of een vrijwilliger.

Kunnen wij u niet helpen, dan zoeken we samen naar iemand 
die dat wel kan. Ook zetten wij graag uw talenten in. Voor 
uzelf, maar eventueel ook voor anderen. 

Waar vindt u ons?
Loop gerust binnen in ons kantoor: Weg naar Laren 59, 7203 
HG Zutphen. De inloopmomenten zijn op maandag-, dinsdag-, 
woensdag- en donderdagochtend van 09:00 tot 12:30 uur.

Of spreek ons aan op straat, want wij zijn meestal in de buurt 
aan het werk. Natuurlijk kunt u ook bellen of mailen voor een 
vraag of afspraak.

Het Sociaal Wijkteam stelt zichzelf aan u voor:

Telefoon: 
0575-847628 (algemeen nr. sociaal wijkteam Noordveen)
0575-519613, toets 0 (algemeen nr. Perspectief)
Rechtstreekse telefoonnummers van de sociaal werkers 
staan vermeld naast de foto’s. 
Mail:        
info@perspectiefzutphen.nl
Bezoek onze site voor meer informatie:
www.perspectiefzutphen.nl

Week van de wijk
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Yvonne Hendriks
0575-596289

Atie de Geus
0575-596291

Maartje Frijhoff
0575-596290

Larissa Shuttleworth
0575-596293



Op verschillende plekken in de wijk Noord-
veen wordt al geruime tijd door wijkbewo-
ners aandacht besteed aan woonveilig-
heid: Er zijn whatsappgroepen gestart op 
buurt- en straatniveau om elkaar te waar-
schuwen voor verdachte situaties, zoals 
woninginbraak en vandalisme. Er worden 
inbraakpreventietips gedeeld via whatsapp 
en via de website en e-mailservice van 
Wijkteam Noordveen, een actieve groep 
van vrijwilligers uit de wijk. In en rondom 
de Schimmelpennincklaan lopen leden van 
het buurtpreventieteam patrouilles. En zo 
was en is er meer. 

Om nu voor eenieder zichtbaar te maken 
dat inwoners van Noordveen aan buurt-
preventie doen, zijn donderdagavond 27 
augustus jl. de eerste twee borden met de 
tekst “Attentie buurtpreventie” onthuld door 
wijkwethouder Patricia Withagen in bijzijn 
van een groepje betrokken bewoners, de 
wijkagenten en wijkregisseur. De leden van 
het buurtpreventieteam mochten ieder een 
veiligheidshesje met tekst ‘Buurtpreven-
tie Team Noordveen’ en een zaklamp in 
ontvangst nemen. 

buurtpreventie

De materialen konden beschikbaar 
gesteld worden doordat de leden hun 
aanvraag voor financiële ondersteu-
ning, voorzien van begroting en plan, 
hebben ingediend bij Wijkteam Noord-
veen, die samen met de wijkregisseur 
van de Gemeente Zutphen zorg draagt 
voor de verdeling van het beschikbare 
wijkbudget over verschillende (bewo-
ners) initiatieven in de wijk. Met het 
met borden en hesjes zichtbaar maken 
van de buurtpreventie hopen Gemeen-
te Zutphen, Wijkteam Noordveen, 
wijkagenten en betrokken bewoners 
inbrekers en vandalen te weren. 

Want: Attentie, Noordveen doet aan 
buurtpreventie!

Attentie, Noordveen doet zichtbaar aan buurtpreventie!
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Informatie over deze en andere initiatieven in 
de wijk zijn te lezen via 
www.noordveenzutphen.nl. 
Via deze website kunnen wijkbewoners en andere 
betrokkenen zich ook aanmelden voor de e-mail-
service. 

Informatieavond Buurtpreventie
In oktober zal er opnieuw aandacht gegeven worden 
aan inbraakpreventie in de wijk Noordveen. Vorig jaar 
is er een informatieavond georganiseerd met als doel 
om bewoners te laten zien wat zij zelf kunnen doen om 
inbraken te voorkomen.
Inmiddels zijn er veel bewoners actief binnen Buurtpre-
ventie. De avond in oktober heeft als doel om de ac-
tieve bewoners met elkaar in contact te brengen en hen 
van aanvullende informatie te voorzien. Maar ook om 
belangstellende wijkbewoners op de hoogte te brengen 
wat de verschillende Buurtpreventieteams doen en wat 
u wel en niet van hen mag verwachten. En bent u van 
plan zelf iets op poten te zetten voor uw straat of buurt? 
Dan kunt u tijdens deze avond de informatie halen die 
handig en nodig is.
De avond wordt georganiseerd door de wijkagenten en 
de wijkregisseur in samenwerking met Wijkteam Noord-
veen. Voorafgaand aan de avond zal meer informatie 
bekendgemaakt worden zoals plaats, datum en tijd.


