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Stadsvoedsel Zutphen staat tussen 10 en 14:00 op de markt met producten die samen met
de kinderen uit de wijk zijn verbouwd op de Kindertuin (volkstuincomplex Thorbeckesingel).
Tussen 11 en 12:00u kun je wraps komen maken en tussen 12 en 14:00u is er een proeverij met
drankjes.
Volkstuincomplex heeft een raam met producten uit de tuinen en zakjes zaadjes.
Waterschap Rijn en IJssel staat met de Waterbus op het plein en brengt ook een interactieve
watertafel mee.

Verder zijn er kramen waar je kennis kunt maken met en meer te weten kan komen over bijvoorbeeld Maakplaats Waterkracht, KlipperZorg, WGDGO (Stichting Wie Goed Doet Goed Ontmoet),
het Emerpark of Axxent Groen.
Ook is er een kraam voor het ruilen of weggeven van boeken en plantenstekjes en kinderspeelgoed.
Heb je wat over en zoek je eens iets nieuws? Kom even ruilen! Kom je speelgoed of boeken aanleveren, meld je dan eerst bij de balie. We kunnen helaas niet alles innemen, dus maken als het nodig is
een selectie.

schommel... En jij kunt alles proberen op de Wobbel! Monique van Studio Raﬁki begeleidt deze leuke
yoga sessie in de zonnige buitenlucht. Is het erg warm, dan biedt de tent schaduw. Leeftijd 4 tot 8 jaar
(maximaal 1.40m lang). Graag vooraf aanmelden via: post@wijkcentrumwaterkracht.nl.

10:30-11:30 Yoga volwassenen
Terwijl de kinderen op hun wobbelplank balanceren, is er ook yoga voor volwassenen. Ook beginners
heel welkom om mee te doen voor een eerste kennismaking.
Graag vooraf aanmelden via: post@wijkcentrumwaterkracht.nl.

14:00-17:00u Silent Disco
Voetjes van de vloer tijdens de Silent Disco! Bij een Silent Disco (ook wel stille disco genoemd) draait
de DJ muziek, maar zijn er nergens speakers te bekennen. Het publiek heeft namelijk koptelefoons op!
De muziek die de DJ draait wordt via draadloze zenders naar de koptelefoons verstuurd. Lekker samen
uit je dak! Maar.. danst je maatje nou op hetzelfde nummer als jij of niet?

11:00-13:00u In gesprek met… Jasper Bloem
Een picknicktafelgesprek kersverse wethouder Jasper Bloem. Heb je een goed
idee of een onderwerp waarover je graag met de wethouder in gesprek gaat?
Schuif aan! De thema’s waarmee wethouder Bloem zich bezig houdt zijn onder
andere wonen, jeugd en onderwijs.

Een vreemde grote kikker drinkt al het water op waardoor er niets overblijft voor
de andere dieren. Ze moeten iets verzinnen om het water weer terug te krijgen
waar het hoort: in de rivier, het meer en de waterput. Een muzikale voorstelling
over het belang van water, gebaseerd op een sprookje uit Nieuw-Zeeland. Voor
iedereen vanaf ongeveer 4 jaar.

15:00-16:30 Creatieve middag ‘Vraag Maar..’
Hoe slapen vissen? Waarom is het onder water stil? Kunstdocent Elise Schouman
neemt de kinderen deze week al voor de derde keer op een rij mee in een creatieve
workshop. Dit keer gaan we aan de slag met het maken van een reliëf in een ‘baklijst’
(rondom vragen over Water. Plek voor maximaal 20 kinderen. Vooraf graag aanmelden via:
post@wijkcentrumwaterkracht.nl

DONDERDAG 14 JULI
10:00-16:00u ParkFeest
Van maandag tot en met donderdag is het park tussen 10 en 16:00u geopend voor publiek. Chillen
in de zomerse lounge hoeken van strobalen en pallets. Vanuit je strandstoel je kleintje op het mini
strandje in de gaten houden. Of even de verkoeling opzoeken in de schaduw van de tent. Drankjes en
lekkers te koop bij ons ‘limonade barretje’ op het terras.

10:30-11:30u Wobbelyoga (buiten)
Kinderyoga met een balansplank. In je fantasie kan het alles zijn: een zee, een molshoop, een

Dankzij onze sponsors en veel vrijwillige inzet kunnen we de activiteiten op
dit programma gratis aanbieden. Alleen
voor het eten en drinken betaal je zelf,
tenzij anders vermeld. Wil je toch iets
bijdragen? Dan is een donatie heel welkom! Dat kan ook in de vorm van een
uitgestelde koﬃe of maaltijd. Betalen
daarvoor kan bij de kassa in Waterkracht, zowel pin als contant. Wij vergeven de koﬃe of maaltijd aan iemand die
hem goed kan gebruiken!

14:00-15:00u In gesprek met … Joke Hofman
Schuif aan bij Joke Hofman, directeur-bestuurder van woonbedrijf ieder1 - een van de sponsors van de
week. Joke gaat graag met je in gesprek over het wonen en leven in de wijk Waterkwartier

15:00-16:00u In gesprek met… Eva Boswinkel
14:00-14:35u De kikker die al het water opdronk

DONATIE WELKOM

CARE AND S H A R E

Wethouder Eva Boswinkel heeft naast armoedebestrijding, welzijn, zorg en meer ook het thema ‘wijkregie’ in haar portefeuille. Aan de picknicktafel gaat ze graag met je in gesprek over hoe de wijk nog
meer van de inwoners zelf kan zijn.

POP UP PARK
1000 x DANK
ParkFeest Waterkwartier wordt gesponsord door Gemeente Zutphen,
het wensfonds van Woonbedrijf Ieder1,
Torenfonds, Fonds HJR / Karacht,
Winkeliers Waterkwartier, DC Vastgoed,
Nikkels Bouwbedrijf.

17:00u Optreden Flower to the People
Het feest is mogelijk gemaakt door de
vele vrijwilligers, actieve bewoners en
organisaties die een bijdrage hebben
geleverd aan de organisatie, de inrichting van het plein en/of het aanbieden
van activiteiten. 1000x dank!

Fleur Tolman en Frank Ong Alok luiden met hun optreden het laatste stukje van deze jubileum week
in. Kom nog even heerlijk samen genieten van
deze mooie muziek op de zomerse namiddag!

17:00-19:30u Samen Eten | Editie: BBQ
Een speciale ‘park’ editie van het maandelijkse
Samen Eten. Een gezellige zomeravond maaltijd
met de hele buurt. Samen Eten werkt zo: Barbecues, borden en bestek staan klaar. Jij neemt
zelf eten en drinken mee, zoveel als dat je zelf
zou eten. We zetten alles neer op tafels en delen
het met elkaar. Na aﬂoop samen opruimen. Simpel
toch? Met maar liefst vier barbecues is er genoeg
ruimte voor vleeseters, halal eters en vegetariërs.
Wil jij je speklap met niemand delen? Even goeie
vrienden. Salades of andere gerechten, brood
en smeersels, fruit en zoet toe is ook allemaal
welkom. Enne, een biertje mee nemen mag!

CONTACT
Adres:
Mail:
Telefoon:

Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 7204 MN Zutphen
post@wijkcentrumwaterkracht.nl
Dorine
06 - 579 38 693
Patricia
06 - 108 40 988

UITNODIGING

ZONDAG 10 JULI
14:00-20:00u foodtrucks
Hoe beter een feestweek te starten dan met lekker eten en ﬁjne muziek? Twee geweldige foodtrucks
staan voor je klaar.

PARKFEEST
WATERKWARTIER
Waterkracht bestaat 10 jaar!
Van zondag 10 tot donderdag
14 juli vieren we dit mooie jubileum. Tijdens deze week verrijst
op het plein voor Waterkracht
een tijdelijk pop up park, waar
we 5 dagen lang een feestje
bouwen. We hebben een vol
en gevarieerd programma met
heel veel leuke activiteiten in het
park. Meteen ook een mooie
aftrap van de schoolvakantie
dus. We zien je zondag bij de
opening!

nieuw met Jojo Rabbit (2019), een satirische ﬁlm die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog afspeelt.
Jojo is een eenzaam Duits jongetje. Zijn wereldbeeld wordt op de proef gesteld wanneer hij ontdekt
dat zijn moeder op zolder een Joods meisje verbergt. Met de hulp van zijn groteske en denkbeeldige vriend, Adolf Hitler, leert Jojo om te gaan met zijn eigen nationalistische gevoelens.
Speelduur 1 uur en 44 min.

17:15-18:00u Jamsessie met Stanley Price & Peggy Sue
Vanuit een klassieke brandweerauto, omgebouwd tot foodtruck, verkoopt de Wurstmeister echte Duitse Bratwurst, Currywurst en Krakauer. Ook heeft de Wurstmeister vegetarische/veganistische en halal
(kalkoen) Wursten. Heerlijk met echte Duitse Pommes (patat), Kartoﬀelsalade en Pretzels.
De Citroën HY foodtruck van Danait is een cadeautje voor je ogen. Haar kleurrijke gerechten een
cadeautje voor je smaakpapillen. Eritrese maaltijden met gestoofd vlees, kip en groenten brengen je de
Oost Afrikaanse taste.

Stanley Price & Peggy Sue doen: Jamsessie! Neem je banjo, mondharmonica, mandoline, tamboerijn of triangel mee & sluit aan!

18:30-20:00u Karaoke
Een goed feest kan toch niet zonder karaoke?! Als je voor geen meter kan zingen, sleep je je vriend
of vriendin mee en doe je gewoon samen. Wat is jouw favoriete nummer?

DINSDAG 12 JULI
10:00-16:00u ParkFeest
Van maandag tot en met donderdag is het park tussen 10 en 16:00u geopend voor publiek. Chillen
in de zomerse lounge hoeken van strobalen en pallets. Vanuit je strandstoel je kleintje op het mini
strandje in de gaten houden. Of even de verkoeling opzoeken in de schaduw van de tent. Drankjes en
lekkers te koop bij ons ‘limonade barretje’ op het terras.

9:45-11:45u Ouder & kind acro-yoga
Even lekker samen losmaken. Onder leiding van Joyce (Family Awareness) kunnen ouders en kinderen
deelnemen aan een acrobatische yoga sessie in de frisse buitenlucht. Maximaal 15 koppels. Vooraf
aanmelden via: post@wijkcentrumwaterkracht.nl.

14:00-15:00u Trommelworkshop
Waterkracht verkoopt speciaal vandaag huisgemaakte pannenkoek met ijs en fruit. Een welkomstdrankje is on the house!

14:00-17:00u Tour door de wijk met Stap in Stap Uit
De chauﬀeurs van Stap In Stap Uit bieden een rondrit door de wijk aan in hun elektrische mini bussen.
Leuk om de Stap in Stap Uit bus eens te proberen!

15:00u Optreden Blaze
De 14 jarige singer-songwriter Blaze trapt de live muziek deze middag af met zang en
ukelele.

MAANDAG 11 JULI
10:00-16:00u ParkFeest
Van maandag tot en met donderdag is het park tussen 10 en 16:00u geopend voor publiek. Chillen
in de zomerse lounge hoeken van strobalen en pallets. Vanuit je strandstoel je kleintje op het mini
strandje in de gaten houden. Of even de verkoeling opzoeken in de schaduw van de tent. Drankjes
en lekkers te koop bij ons ‘limonade barretje’ op het terras.

10:00-12:00u Workshop ‘Oliefotograﬁe’
15:00-20:00u ‘Toen het water kwam’ [MET expositie]
Waterbeheersing is een uitdaging van verleden, heden en toekomst in Nederland. Om dat in
beeld te brengen heeft Muzehof het initiatief genomen voor deze nieuwe mini expositie met
de Mobiele Erfgoed Tentoonstelling (MET). Heel juli en augustus te bekijken in Waterkracht
tijdens openingstijden.

15:00-16:00u In gesprek met… Sjoerd Wannet
Een picknicktafelgesprek met kersverse wethouder Sjoerd Wannet. Heb je een goed idee of
een onderwerp waarover je graag met de wethouder in gesprek gaat? Schuif aan! De thema’s
waarmee wethouder Wannet zich bezig houdt zijn onder andere natuur en water, cultuur en
erfgoed, en openbare ruimte.

16:00-16:30u Voordracht
Voormalig stadsdichter van Zutphen Tim Pardijs gaf voorafgaand aan deze feestweek twee workshops
creatief schrijven in wijkcentrum Waterkracht. Deelnemers werkten in twee schrijfsessies toe naar een
gedicht, kort verhaal of column over het thema ‘wonen en leven in het Waterkwartier’. De teksten worden vandaag voorgedragen door de makers!

16:45-18:30u Jojo Rabbit (ﬁlmvertoning)
De humor en gevoeligheid van regisseur en scenarioschrijver Taika Waititi zijn uniek. Dat bewijst hij op-

(Volwassenen) Een leuke fotograﬁeworkshop waarmee we met macrolezen gaan werken en water
en olie gaan fotograferen. Dit geeft een heel bijzonder eﬀect. Je leert wat macrofotograﬁe inhoudt
en hoe je dit kunt toepassen. Je hebt gelijk mooi resultaat. Eind van de workshop printen we 1 van
je foto’s uit. Iedere deelnemer heeft een smartphone nodig. Workshop o.l.v. Elise Schouman. Graag
vooraf aanmelden via: post@wijkcentrumwaterkracht.nl.

10:00-15:00u Buitenspeeldag
Een superleuke buitenspeeldag voor kinderen! Vanaf 10:00u kun je opwarmen met levensgroot Twister op het plein. Om 10:30, 12:00u en
14:00u starten steeds nieuwe rondes met weer nieuwe spellen. Van
sjoelen tot reuze dammen. Van een giga grote vier op een rij tot
een skippy bal race. Voor wie aan alle spellen heeft deelgenomen is
er eind van de dag een gratis ijsje!

Samen trommelen op de djembé is zo ﬁjn! Deze trommelworkshop van Frank Ong Alok is bijna vaste
prik tijdens onze vakantieprogramma’s. Tijdens het parkfeest doen we de workshop lekker buiten.
Heb je zelf een draagbare djembé? Neem maar mee. Hoe meer hoe beter!

WOENSDAG 13 JULI
10:00-16:00u ParkFeest
Van maandag tot en met donderdag is het park tussen 10 en 16:00u geopend voor publiek. Chillen
in de zomerse lounge hoeken van strobalen en pallets. Vanuit je strandstoel je kleintje op het mini
strandje in de gaten houden. Of even de verkoeling opzoeken in de schaduw van de tent. Drankjes en
lekkers te koop bij ons ‘limonade barretje’ op het terras.

9:30-16:30u The Hunt
Kun jij uit handen van de politie blijven en op drie verschillende plekken in Waterkwartier een stempel
halen? Schrijf je dan in voor “The Hunt”! Deze superleuke activiteit voor jongeren van 12 tot en met 17
jaar wordt georganiseerd door jongerenwerkers van Perspectief in samenwerking met het team van
de Politie. De activiteit vindt plaats in het Waterkwartier. Om mee te doen, meld je je aan via: https://
datumprikker.nl/pmx7ib8jfx5gxxsn.

10:00-12:30u Workshop Collage/ Moodboard maken
Tijdens deze workshop o.l.v. Jacq de Vries (The Art of Coaching) leer je op een andere manier kijken.
Met bestaande beelden en woorden je eigen kunstwerk creëren. Een laagdrempelige cursus voor
iedereen, beginnend en gevorderd. De materialen worden verzorgd, maar je kan natuurlijk ook eigen
knipsels/ foto’s meenemen om in je collage te verwerken. Het is geen kunst om creatief te zijn!

15:30 – 16:30u Watergevecht
Even lekker afkoelen van al dat buitenspelen met een watergevecht.
Neem zelf je waterpistool mee? Wij zetten de emmers water klaar. Opdrogen doe je in de zon, het wordt superwarm weer!

10:00u-16:00u Markt
De hele woensdag staan er diverse marktkramen op het plein waar van alles te zien en doen is. De
kramen worden bemand door bewoners en organisaties die actief zijn in de wijk.
•
Zo biedt IVN Zutphen vanaf 13:00u een natuuractiviteit aan rondom zintuigen (voelen, ruiken,
proeven, kijken) en zijn er natuurmaterialen te koop.

