
VOETBAL
Elke week verzamelen we bij voetbal-
vereniging AZC, om samen een potje 
te voetballen. Kom naar Fanny Blank-
ers-Koenweg 8, Zutphen en meld je aan 
bij Henrike: 06-36365376.
Woensdag 18, 25 juli, 1,8,15 en 23 au-
gustus van 14.00 tot 15.00 

START MIDSUMMER 
MINGLE: PICKNICK 
Kom je ook naar de start van het zomer-
programma? Neem wat lekkers mee 
en schuif aan! Verzamelen bij Buddy to 
Buddy.
Donderdag 12 juli om 17.00u tot 20.00 

 

CREATIEF MET KAREL
Ook als je denkt dat je niet creatief bent 
dan weet Karel als geen ander de kun-
stenaar in jou los te maken. Zijn aanpak 
kenmerkt zich door in een relaxte sfeer 
met veel lachen de mooiste dingen te 
laten ontstaan. We gaan tekenen, schil-
deren, werken met speksteen en maken 
een ode aan Zutphen in de vorm van een 
muurschildering. Let op: Hou je niet van 
vieze handen, blijf dan thuis! 
Elke donderdag van 13.00 tot 17.00 in 
de huiskamer van Buddy to Buddy 

WORKSHOP FOTOGRAFIE
Tegenwoordig kun je met de gemiddel-
de smartphone prachtige foto’s ma-
ken. Het mooiste worden ze wanneer 
je ook echt iets weet van fotografie, 
van de techniek, het licht en compo-
sitie. Petra werkt meer dan 15 jaar als 
fotograaf en trainer en gaat jou in deze 
workshop alle geheimen vertellen voor 
het maken van de mooiste foto’s met 
jouw smartphone! Opgeven voor deze 
workshop kan door het sturen van een 
e-mail naar petra@powershootacade-
my.com. Maximum aantal deelnemers 
is 25 dus meld je snel aan!
Verzamelen bij Buddy to Buddy.
Dinsdag 17 juli van 14.00 tot 16.00  

PORTRETTEN MAKEN MET 
MOUNIRA
Als het weer het toestaat pakken we 
onze schetsboeken en gaan langs de 
IJssel zitten. Daar maken we portret-
ten van elkaar. We gebruiken natuurlijke 
producten als papier, kruiden, water en 
zand. Wat betekent het element zand? 
En water? En planten? Zullen de portret-
ten nog herkenbaar zijn? Is dat belan-
grijk? Iedereen krijgt zijn portret  in een 
mooie lijst mee naar huis. Verzamelen bij 
Buddy to Buddy, aanmelden bij Henrike: 
06-36365376.
Woensdag 18 juli van 13.00 tot 16.00

SPELLETJESAVOND
Ben je groot fan van spelletjes, maar 
willen je vrienden nooit meedoen? 
Kom dan elke woensdagavond gezel-
lig naar de huiskamer van Buddy to 
Buddy om te schaken, te ganzenbor-
den, te puzzelen of te sjoelen. Als het 
lekker weer is gaan we naar buiten. 
Elke woensdagavond van 19.00 tot 
21.00    
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Theaterworkshop
Voetbal
Spelletjesavond
Creatief met Karel
Natuurwandeling
Musea Zutphen
Stadswandeling
Voetbal
Spelletjesavond
Creatief met Karel
Musea Zutphen
Theatherproject
Voetbal
Spelletjesavond
Yoga in het park
Theaterproject
Creatief met Karel
Zing Nederlands met me
Theaterproject
Uitvoering theaterproject
Midsummer Danceparty

TOVEREN MET VERF
Wat is er allemaal mogelijk met verf? Hoe 
kun je naast het gebruiken van een kwast 
ook schilderen met zeepbellen, touw en 
scheerschuim? Kom erachter hoe je 
kunt toveren met verf. Meld je snel aan 
bij Henrike: 06-36365376, want er kun-
nen 8 personen per keer meedoen. We 
verzamelen bij Buddy to Buddy. 
Maandag 30 juli en dinsdag 31 juli van 
11:00 tot 13.00

MIDSUMMER MINGLE

Alleactiviteitenzijngratis



NATUURWANDELING
We fietsen in 30 minuten naar een prach-
tig natuurgebied in Gorssel. Daar wacht 
een gids op ons die een mooie wande-
ling met ons maakt en leert over flora en 
fauna. Verzamelen om 12.45 uur bij Bud-
dy to Buddy met de fiets! Aanmelden bij 
Henrike: 06-36365376 is belangrijk.
Woensdag 25 juli en vrijdag 10 augus-
tus om 13:00 

MUSEA ZUTPHEN
Kom kijken en schilderen in het muse-
um. Eerst kijk je, samen met je buddy 
of de andere deelnemers, naar de por-
tretkunst. In de groep bespreek je wat je 
ziet. Kennis van kunst is niet belangrijk. 
Wel de wens om je te verwonderen en te 
onderzoeken. Na deze kunstgesprekken, 
ga je zelf aan de slag. Onder begeleiding 
van kunstenaar Ineke Metz schilder je je 
eigen portret. max 12 persoenen. Om 
12.45 verzamelen bij Buddy to Buddy. 
Meld je van te voren even aan bij 
Willemijn, 06-17556542.
Maandag 13 en dinsdag 21 augustus  
van 12.45 tot 15.00

THEATERWORKSHOP 
WOEST OOST
In de theaterworkshop van regisseur 
Irene Kriek van WOEST OOST gaan we 
we improviseren, bewegen en acteren. 
Een goede cocktail van modern theater 
die je in korte tijd laat ervaren wat theat-
er maken is vanuit het collectief. Meld je 
snel aan bij Henrike: 0636365376 want 
het maximum aantal deelnemers is 12 
per keer. We verzamelen bij Proeflokalen. 
Adres: Vispoortplein 16, Zutphen.
Dinsdag 31 juli en 7 augustus van 
14.00 tot 17.00

STADSWANDELING
Je ziet zoveel meer met een stadswan-
deling onder leiding van een Gilde Gids. 
Zij laten jou graag de mooie plekjes en 
monumentale gebouwen van onze Han-
zestad zien, zoals middeleeuwse vest-
ingwerken, kerken en huizen. Zutphen 
heeft in zijn eeuwenoude centrum de 
meeste middeleeuwse monumenten van 
Nederland! De gids vertelt graag over de 
bezienswaardigheden en verrast je met 
historische verhalen. Let op er kunnen 
per keer maximaal 15 personen mee. 
Dus meld je snel aan bij Willemijn: 06-
17556542. Verzamelen bij Buddy to 
Buddy. 
Maandag 30 juli en dinsdag 14 augus-
tus om 13.45

THEATERPROJECT
In drie dagen wordt er gewerkt aan een 
beeldende, energieke en muzikale 
voorstelling. Onder regie van regisseur 
Irene Kriek van Theatergroep WOEST 
OOST werken we naar aanleiding van 
een thema toe naar een korte pres-
entatie. Maximaal 20 personen, neem 
makkelijke kleding, je eigen lunch en iets 
te drinken mee. Aanmelden bij 
Willemijn: 06-17556542. Verzamelen bij 
Proeflokalen. Adres: Vispoortplein 16, 
Zutphen.
Woensdag 22, donderdag 23 en vrij-
dag 24 augustus oefenen we van 11.00 
tot 18.00. De voorstelling is op vrijdag 
24 augustus van 19.30 tot 20.30

MIDSUMMER DANCE PARTY
DJ mps PILOT is het beroemde alterego 
van een van onze buddy’s Horst 
Timmers. Hij draait een wereldwijde en 
vet feestelijke dancemix waar we onze 
Midsummer Mingle mee afsluiten. De 
voetjes gaan van de vloer! Verzamelen 
bij Proeflokalen, Vispoortplein 16, 
Zutphen. 
Vrijdag 24 augustus om 20.30

KICKBOKSEN
Op 23 juli is er voor vrouwen een weer-
baarheidstraining. We gaan oefenen wat 
je kan doen als iemand je bijvoorbeeld 
vastpakt en je leert wat simpele verded-
igingstrucjes. Op 24 juli (mannen en 
vrouwen) gaan we oefenen met de eerste 
beginselen van het kickboksen. We train-
en op elkaar, maar ook op een stootk-
ussen/trapzak. Neem een joggingbroek 
mee. Vanaf 12 jaar. We verzamelen bij 
Buddy to Buddy en meld je aan bij 
Henrike: 06-36365376.
Maandag 23 juli van 16.00 tot 17.00 en 
dinsdag 24 juli van 19.00 tot 20.00

JUDO WORKSHOP
Judo is een prachtsport voor jong en 
oud, voor jongens en meisjes. Het is 
goed voor zowel lichamelijke als men-
tale vorming. Judoka’s worden getraind 
in zelfbeheersing en doorzettingsvermo-
gen. Maar judo is nog veel meer. Zo ler-
en judoka’s ook durf, samenwerken en 
respect voor elkaar te hebben. In deze 
workshop maak jij kennis met judo. 
Neem een joggingbroek mee, schoenen 
zijn niet nodig. Laat aan Henrike weten 
of je ook komt.  We verzamelen bij de ju-
doschool, Laan naar Eme 99 in Zutphen. 
Maandag 23 juli om 12.00

YOGA IN HET PARK
Yoga is voor iedereen. Je hoeft niet 
sportief te zijn, het geeft je een boost 
positieve energie en een relaxt hoofd. 
Het is zo fijn om te bewegen in de buiten-
lucht, maar bij slecht weer gaan we naar 
binnen. Trek makkelijke kleding aan. Er 
ligt een yogamatje voor je klaar je hoeft 
je alleen nog maar even aan te melden 
bij Ilonka: 06-25058995.  We verzamelen 
bij Buddy to Buddy.
Donderdag 26 juli, maandag 6 en 
donderdag 23 augustus van 10.30 tot 
12.00

Vormgeving: Ilse Gerritsen, Ellis Smal
Fotografie: Pim Helmich, Musea Zutphen, Judo 
Zutphen, Petra van Vliet, Irene Kriek 
Met dank aan: Internationale Schakelklas,  Vluch-
telingenwerk, Stichting VIA, Sint Anthony Groote 
Broederschap
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ZING NEDERLANDS MET
ME - ZOMER EDITIE
Nederlands leren door samen te zin-
gen. Samen zingen is gezellig en heel 
goed voor je taalontwikkeling. We zin-
gen Nederlandstalige liedjes van Hazes, 
Doe Maar en ook een paar uit de oude 
doos. Na een uur blijven we lekker om te 
kletsen of te dansen. Neem je favoriete 
muziek of instrument mee! Kom naar de 
huiskamer van Buddy to Buddy.
Donderdag 23 augustus 20:00 tot 21:00
 

CONTACTPERSONEN

WWW.BUDDYTOBUDDY.NL


