
 Kom erbij! 

Voel je je wel eens alleen? Heb je behoefte aan 

contact met andere mensen? Er weer eens op uit en 

samen met anderen genieten van een activiteit? In de Week tegen 

Eenzaamheid (en door het jaar heen!) wordt van alles georganiseerd. Kom 

erbij, je bent van harte welkom! 

Programma  

Zondag 25 september 
8.00 tot 11.00 uur 
 
Waar: restaurant 
Polbeek, van 
Dorenborchstraat 1 

Ontbijtje voor een karweitje 
Als tegenprestatie vragen wij van alle gasten om 
een “karweitje” of (eigengemaakt) cadeautje aan 
te bieden, welke op ludieke wijze worden verloot 
 
Info via Irma Mulder: 
i.mulder@zorggroepsintmaarten.nl 0575-498498 

Maandag 26 september 
19.45 tot 22.00 uur 
 
Waar: 
Waterkracht, Ruys de 
Beerenbrouckstraat 106 
 

Kapperverhalen van alleengaanden 
Bijeenkomst voor alle kappers uit Zutphen 
waarbij we in gesprek gaan over de vraag: hoe ga 
je om met klanten die eenzaam zijn? Hoe luister 
je, hoe vraag je door, wanneer geef je tips en 
doorverwijzingen? 
 
Opgeven via hfremmers@gmail.com of via een 
appje naar 06-53733211 
De bijeenkomst is gratis 
Zie: www.willemlevensvragen.nl 

Donderdag 29 september 
14.00 tot 15.00 uur 
Waar: Perspectief, 
Mulderskamp 97 

Koffie inloop  
 
Gratis 

Vrijdag 30 september  
9.30 tot 12.30 uur 
 
Waar: Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 
106 

Beweeggroep: bewegen op muziek, koffie, 
wandelen en lunch 
 
Kosten: bewegen is gratis, consumptie(s) voor 
eigen rekening 
Elke vrijdag 

www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

Vrijdag 30 september 
17.00 tot 19.00 uur 
 
Waar: Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 
106 

Samen Eten 
Neem allemaal iets lekkers mee om samen te 
eten. Je maakt iets lekkers. Je neemt het mee 
naar Waterkracht. We zetten al het lekkers op 
één grote tafel. Iedereen kan dat proeven van 
elkaars lekkers en we eten gezellig met z’n allen. 
Elke laatste vrijdag van de maand 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

Vrijdag 30 september  
13.30 tot 16.00 uur 
 
Waar: De Uitwijk, De 
Brink 116 

Workshop over eenzaamheid in relatie tot 
verlies en rouw 
Gratis, max. 10 deelnemers 
Aanmelden via info@leaadriaans.nl 

Vrijdag 30 september  
13.30 tot 15.30 uur 
 
Waar: Ixta Noa, 
IJsselkade 9 

Muziekbende met thema eenzaamheid 
Samen met twee ervaringsdeskundige 
vrijwilligers wordt er muziek geluisterd, waarbij 
ieders inbreng welkom is. Het thema 
eenzaamheid en vooral verbinding staan centraal. 
 
https://www.ixtanoa.nl/events/week-tegen-
eenzaamheid-in-zutphen/ 

Zaterdag 1 oktober  
Vanaf 10.00 uur 
 
Waar: hopwoning de 
Moesmate 191 en in de 
hele buurt de Moesmate 

Happy-ning!  
In samenwerking met buurtbewoners en 
Perspectief veel activiteiten voor de hele buurt 
De Moesmate: maken van vogelhuisjes, 
wandelen met de buurt, henna-art, 
sportactiviteiten, culturele markt en nog meer. 

Zondag 2 oktober 
15.00 tot 17.00 uur 
 
Waar: Wijkrestaurant 
Geweldig!, 
Geweldigershoek 39 

High Tea met Franse chansons van Arnold 
Slaghek 
 
Aanmelden: post@geweldigzutphen.nl 
Kosten: 12,50 p.p. 
www.geweldigzutphen.nl 
Elke eerste zondag van de maand 

Maandag 3 oktober  
9.00 tot 13.00 uur 

Koffieochtend. Vanaf 12 uur buurtlunch  
 
Gratis 
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Waar: Inloophuis 
Perspectief, Weg naar 
Laren 59 

Maandag 3 oktober  
13.30 tot 15.30 uur 
 
Waar: Ixta Noa, 
IJsselkade 9 

Spel Steekje Los 
Dit spel is een manier om in gesprek te gaan 
rondom levensthema’s als sociale contacten, 
zingeving, relaties en hulp vragen. 
 
https://www.ixtanoa.nl/events/week-tegen-
eenzaamheid-in-zutphen/  

Dinsdag 4 oktober  
18.30 tot 22.00 uur 
 
Waar: 
DWK gebouw, 
Leeuweriklaan 19 

Lezing met diner en muziek  
Welke vragen gaan er door je heen als je 
alleengaand bent? Vragen over relaties, 
gezondheid, zingeving, ouder worden, 
kwetsbaarheid en eindigheid bijvoorbeeld. 
Hoe ga je daarmee om? Met wie kan je daar in 
vertrouwen over praten?   
Robert te Pas en Hugo Remmers, beide geestelijk 
verzorgers en coaches, zullen hierover een lezing 
verzorgen en met de aanwezigen in gesprek 
gaan.  
 
We houden het gezellig en informeel. Als je je 
opgeeft kan je mee eten. Je mag ook alleen naar 
de lezing komen vanaf 20.00 uur. 
Opgeven via hfremmers@gmail.com of via een 
appje/sms naar 06-53733211 
Kosten: vrijwillige bijdrage. 
www.willemlevensvragen.nl 

Dinsdag 4 oktober  
10.15 tot 11.15 uur 
 
Waar: Ixta Noa, 
IJsselkade 9 

Ervaringsverhaal Linde 
Linde vertelt haar ervaringsverhaal en gaat met 
de aanwezigen in gesprek over raakvlakken. 
Aanmelden niet nodig.  
www.ixtanoa.nl  

Woensdag 5 oktober  
10.00 tot 11.00 uur 
 

Boekenpret voor ouders en kleintjes 
 
Voorlezen en zingen gratis, koffie voor eigen 
rekening 

Waar: Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 
106 

Elke woensdag 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl, 

Woensdag 5 oktober  
10.00 tot 11.00 uur 
Waar: Perspectief, 
Molenweg 33 

Koffieochtend 
 
Gratis 

Woensdag 5 oktober  
12.00 tot 14.00 uur  
 
Waar: De Uitwijk, De 
Brink 116 

Lunchcafé 
 
Kosten: rond 5 euro (afhankelijk van de 
bestelling). Info: 06-10245060 
https://www.perspectiefzutphen.nl/buurthuizen/ 

Woensdag 5 oktober  
10.00 tot 12.00 uur  
Waar: 
Sensire, Coehoornsingel 
3, studio 3 

Inloopochtend met koffie, gebak en muziek 
 
Aanmelden is niet nodig. Meer informatie via 
Karin Willemsen: K.willemsen@sensire.nl of 
0610726919. 

Woensdag 5 oktober  
vanaf 12.00 uur 
 
Waar: Wijkrestaurant 
Geweldig!, 
Geweldigershoek 39 

Pannenkoeken eten met aansluitend creatieve 
middag 
 
Kosten: 2,50 à 3,50 
Elke woensdag 
 

Woensdag 5 oktober  
Aanvang 10.00 uur 
Waar: 
Praathuis Polbeek, van 
Dorenborchstraat 1 

Koffiepraat: thema GEZELDSCHAP-spellen 
Praathuis Polbeek en Perspectief Zutphen 
 
Koffiepraat is elke woensdagochtend, met op de 
eerste van de maand altijd een thema of 
gastspreker 

Woensdag 5 oktober 
14.00 tot 15.00 uur 
 
Waar: Ixta Noa, 
IJsselkade 9 

Wandeling met thema eenzaamheid 
Wandelen onder begeleiding van een 
ervaringsdeskundige. Je wordt uitgenodigd om 
met elkaar in gesprek te gaan over het thema 
eenzaamheid en verbinding. 
 
https://www.ixtanoa.nl/events/week-tegen-
eenzaamheid-in-zutphen/ 

Donderdag 6 oktober  Koffie inloop  
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14.00 tot 15.00 uur 
Waar: Perspectief, 
Mulderskamp 97 

 
Gratis 

Vrijdag 7 oktober  
Inloop 14.30 uur 
Aanvang 15.00 uur 
Waar: 
Praathuis Polbeek, van 
Dorenborchstraat 1 

Voorleeslunch (i.s.m. de Bibliotheek) 
Tiende editie plaats van de Nationale 
Voorleeslunch, waarbij ouderen in heel 
Nederland worden voorgelezen. Met korte 
verhalen, gedichten, passende traktaties en 
aansluitend een luxe broodmaaltijd. 
 
Kosten: 5,00 euro (maaltijd) 

Vrijdag 7 oktober  
9.30 tot 12.30 uur 
 
Waar: Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 
106 

Beweeggroep 
Bewegen op muziek, koffie, wandelen en lunch 
 
Aanmelden: post@wijkcentrumwaterkracht.nl 
Kosten: bewegen is gratis, consumptie(s) voor 
eigen rekening 
www.waterkracht.nl 

Vrijdag 7 oktober  
11.30 tot 13.30 uur 
Waar: Wijkrestaurant 
Geweldig!, 
Geweldigershoek 39 

Voorleeslunch met broodje, soepje, sapje 
 
Aanmelden: post@geweldigzutphen.nl 
Kosten: 7,50 pp 
www.geweldigzutphen.nl 

Vrijdag 7 oktober  
13.00 tot 15.00 uur 
 
Waar: Theaterwerkplaats 
De Rode Hoed, 
Isendoornstraat 22 

Open atelier  
Schilderen, tekenen, beeldhouwen voor mensen 
met en zonder autisme 
 
Aanmelden: Kim (06-30149333) of mail: 
info@theaterwerkplaatsderodehoed.nl 
www.theaterwerkplaatderodehoed.nl 

Vrijdag 7 oktober  
9.30 tot 12.30 uur 
 
Waar: Waterkracht, Ruys 
de Beerenbrouckstraat 
106 

Beweeggroep: bewegen op muziek, koffie, 
wandelen en lunch 
 
Kosten: bewegen is gratis, consumptie(s) voor 
eigen rekening 
Elke vrijdag 
www.wijkcentrumwaterkracht.nl 

Vrijdag 7 oktober Powercafé met aansluitend diner 

14.00 tot 17.00 uur 
 
Waar: DWK, 
Leeuweriklaan 19 

Info en aanmelden via https://gilde-
zutphen.nl/activiteit2/powercafe/  

 

Het hele jaar door zijn er activiteiten te doen 

Elke week van ma 
t/m vr 
9.00 tot 11.00 uur 
Waar: De Uitwijk, De 
Brink 116 

Koffie inloopuren en ontmoetingsmomenten   
 
Gratis  
https://www.perspectiefzutphen.nl/buurthuizen/  

2e dinsdag en laatste 
woensdag van de 
maand 
16.30-20.30u  
 
Waar: De Uitwijk, De 
Brink 116 

Eetcafé 
https://www.perspectiefzutphen.nl/nieuws/buurthuis-
de-uitwijk/   
Aanmelden bij antje-machiels@hotmail.com of 06-
13599503 of 055-3124412 

Het hele jaar door 
 
 

Buddy to Buddy Zutphen 
We koppelen inwoners van Zutphen en nieuwe 
Nederlanders aan elkaar. Wij matchen je op basis van 
interesse en daarna leer je elkaar in vier maanden 
beter kennen. Wil jij buddy worden of meer weten? 
 
www.Buddytobuddy.nl/zutphen 
Facebook.com/buddytobuddyzutphen  

Elke donderdag  
20.00 van 22.00 uur 
 
Waar:  
Muzehof, 
Coehoornsingel 1 
 

Zutphen Zingt Werelds Koor 
 
Aanmelden: mag, maar hoeft niet. 
https://www.muzehof.nl/cursussen-en-
workshops/volwassenen/muziek/zutphen-zingt-
werelds-koor 

Elke dinsdag of 
woensdagochtend 
Waar:  

Bewegen op muziek (voor vrouwen) 
 
Aanmelden: op bsc@ssaz.nl  
Kosteloos voor 10x 
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Muzehof, 
Coehoornsingel 1 

Aanmelden & start in 
overleg 
 
Waar: 
Muzehof, 
Coehoornsingel 1 

Meesterwerk  
Creatieve en culturele activiteiten voor en door 60-
plussers in het kader van Meesterwerk, een nieuw 
initiatief van het Nationaal Ouderenfonds, i.s.m. 
Muzehof. Er wordt in 8-10 weken onder begeleiding 
van een professional toegewerkt naar een presentatie 
in muziek, dans, theater, zang en/of beeldend. Daarna 
kunnen de groepen kiezen voor andere culturele 
activiteiten. 
 
Ook meedoen? Op de hoogte blijven? Nieuwe 
startdatum weten? Mail Petra Bennis van Muzehof 
(p.bennis@muzehof.nl) of bel ons op 0575-51 53 50. 

Waar: Muzehof, 
Coehoornsingel 1 

Lessen en cursussen in muziek, theater en kunst 
In de gemeenten Zutphen en Lochem zijn er lessen en 
cursussen te doen in muziek, theater en kunst voor 
alle leeftijden.  Met deze hobby’s kom je 
ongedwongen in contact met anderen. Tijdens de les 
of misschien na een optreden. Ook leuk voor 
(groot)ouder en jong kind zijn de cursussen Muziek op 
Schoot in een groepje.  
Een overzicht staat op de website: 
https://www.muzehof.nl/cursussen-en-workshops  
In een muziekgroep is er vaak het hele jaar door plek, 
een overzicht staat hier: 
https://www.muzehof.nl/cursussen-en-
workshops/ensembles-en-bands  
 
Kosten mogen geen belemmering zijn, hier staat een 
overzicht met mogelijkheden: 
https://www.muzehof.nl/regeling  
Voor vragen kan er altijd contact worden opgenomen 
met Muzehof op 0575-51 53 50 of info@muzehof.nl 

Elke dinsdag t/m 
vrijdag 
08.30 tot 17.00 uur 

WALHALLAb 
Voor jongeren van 7 tot 27 jaar 

 
Waar: Waterstraat 
33 

Ook senioren die vakkennis willen overdragen zijn 
welkom. 

Iedere vrijdag 
17.00 tot 21.00 uur 
 
Waar: Walhallab, 
Waterstraat 33 

WALHALLAb Open Nights 
Voor jongeren van 13 tot 24 jaar 
 
Zie: www.walhallab.nl voor meer informatie 

Waar: bij jou thuis Laagdrempelige gesprekken over zin- en 
levensvragen 
De geestelijk verzorgers van 
www.willemlevensvragen.nl komen desgewenst bij je 
thuis om te praten over- en je te ondersteunen bij zin- 
en levensvragen.  
Bijvoorbeeld bij vragen over existentiële eenzaamheid, 
kwetsbaarheid, afhankelijkheid, eindigheid, ziekte of 
andere breukervaringen.  
Robert te Pas en Hugo Remmers zullen tijdens de 
week tegen Eenzaamheid bij verschillende activiteiten 
aanwezig zijn om te vertellen wat Willem 
Levensvragen kan betekenen, zowel voor inwoners als 
voor zorgverleners.  
 
Aanmelden voor een gesprek of iemand 
doorverwijzen? 
Bel 0900-7770077 of mail naar 
info@willemlevensvragen.nl 
www.willemlevensvragen.nl  
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