IJsselfestival Zutphen 2016
Mede mogelijk gemaakt door de

Lemsteraak mogelijk gemaakt door:

Spar City
Zutphen
opent 7 juli!

ACTIE:
Gratis* heerlijke
appeltaart!

✁

*Bij minimale besteding van e15,-.
Actie loopt van 7 juli t/m 27 juli 2016.
Uitsluitend tegen inlevering van deze bon.
Volg ons:

/SparZutphen

City Zutphen
Stationsplein 39

IJSSELFESTIVAL 2016:
De Vikingen
komen eraan!

Zondag 26 juni barst het IJsselfestival weer los in Zutphen.
Uiteraard is er ook dit jaar weer een thema: De Vikingen.
Tijdens deze vierde editie valt er weer van alles te beleven
aan de kade, in de havens en in het centrum. Lees maar!
•
•
•
•

Artwork en vormgeving Stout Communicatie Creatie Redactie Stout Communicatie Creatie Druk Wegener Nieuwsmedia BV Meer informatie www.ijsselfestival.nl
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Powerboot-demonstraties met Formule 1, Formule 2 en diverse andere klassen.
Luchtmobiele Brigade met enorme klimwand
Vlootschouw Klassieke Pleziervaart in de Gelre/Vispoorthaven
Piratenplein voor de kleinsten met volop vermaak, zoals: schminken,
een opblaasbaar piratenschip, goud zoeken, op de foto als Piraat,
met de piratensloep mee van de fluisterbootschippers.
Nederzetting van Vikingen, Saksen en Franken op de Bult van Ketjen.
Shanty- en piratenkoren op de IJsselkade.
Gevarieerde kunstmarkt in de Marspoortstraat
met deelnemende kunstenaars uit heel Nederland.
Heerlijk gebakken vis, kibbeling en zoute haring van Vishandel Hoekstra.
Zutphen Gezond! Een gezellige warenmarkt op de Groenmarkt.
Een oldtimerrit van de Fiat 500 Club Nederland.
Helikoptervluchten.
Diverse rondvaarten.
Maritieme ambachten en diverse visrokers.
Antiek- en kunstveiling in de openlucht.
Expositie en doorlopende activiteiten in de Walburgiskerk.
SMELT Festival in het Koelhuis.
Officiële opening van de nieuwe Noorderhaven om 15.30 uur.
Op zaterdagavond 25 juni is de Summernightcruise.

Spetterende
festivaldag!
U hebt een van de 40.000 IJsselfestivalkranten in
uw handen. Dit aantal zegt iets over het festival.
Het is pas de vierde editie. Toch begint het
festival langzaamaan een begrip te worden.
Deze vierde editie is een hele bijzondere.
Naast dat er volop vermaak is aan de IJssel en
in de stad, opent de gemeente zondag 26 juni
onze nieuwe haven, Noorderhaven!
Opening nieuwe jachthaven
Met de Noorderhaven komt de IJssel letterlijk de
stad in. Deze nieuwe trekpleister biedt vanaf deze
zomer ruimte aan 50 plezierboten. Deze boten
zorgen op hun beurt weer voor plezier in onze stad.
Het brengt een stuk levendigheid en de haven wordt
een heerlijke plek om van het water te genieten.
Spetterende dag!
Vanaf 12.00 uur is er van alles te doen in de stad.
Voor jong en oud. Heel spectaculair en uniek is
de powerboot-demonstratie met onder andere de
Formule 1 en diverse andere klassen. U kunt veel
verschillende schepen bekijken en rondvaarten maken.
Dit jaar is het thema De Vikingen en dat komt tot
uiting in een nederzetting van de Vikingen, Saksen
en Franken op de Bult van Ketjen. De spectaculaire
opening van de nieuwe haven is om 15.30 uur.
Geniet van Zutphen
Zet zondag 26 juni alvast in uw agenda. Het belooft
een spetterende dag te worden. Ik wens u veel plezier.
Tot slot bedank ik via deze weg Stichting IJsselfestival
Zutphen en alle mensen die zich inzetten voor dit
spetterende festival.
Rene Sueters
Wethouder Cultuur, gemeente Zutphen.

In deze krant vindt u per
onderdeel een toelichting
en de festivalplattegrond.
Wij danken de gemeente
Zutphen, de SOBZ en
onze trouwe sponsoren
en wensen u wederom een
gezellig IJsselfestival toe.
Graag tot ziens!

Frans Manders, Anton Menkveld, Marian van Oortmarssen en Genie van Vught.

Charmant in lengte

Thuis in teak

In een prachtig pand aan de IJsselkade 22 te Zutphen zijn 2 exclusieve winkels gevestigd.
C’est Tess charmante mode voor de vrouw vanaf 1.80m. Tectona Gallery met aparte teakmeubelen, retromeubelen en woonaccessoires.
Wij zijn geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 10.00 uur -17.00 uur. www.cest-tess.nl www.tectona-gallery.nl

Helikoptervlucht

Meevliegen kost e 40,- p.p.
Een vlucht duurt circa 6 minuten
en er kunnen maximaal
3 passagiers per vlucht mee.
Voorverkoop via:
http://deleuksterondvluchten.nl/
tickets-helikoptervluchten
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Altijd al wel eens in een helikopter willen zitten?
Dit is je kans! Op zondagmiddag 26 juni kan je een
helikoptervlucht boeken en Zutphen van boven zien.
Tickets zijn te koop tijdens het IJsselfestival bij
de blauwe vrachtwagen. Deze staat in de Havenstraat
(naast de landplaats van de helikopter).

Piratenplein
Jonge avonturiers opgelet! Op het Piratenplein bij het
waterwerk op de IJsselkade is er van alles te beleven.
Wat dacht je van een tocht op een gigantisch beweegbaar
piratenschip van 14 meter lang? Of een ritje in de draai- of

Deze leuke dag vastleggen
voor de camera?
Foto Pieter Keuzekamp
staat klaar met een echte
piraten-fotostudio.

zweefmolen? Wil je liever geschminkt worden? Dat kan.
Of zet een echte airbrush tattoo!
Piraten willen ook naar schatten zoeken.
Niet verder vertellen, maar in de grote zandbak
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is goud verstopt…
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Powerboten
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Snelheidsduivels kunnen hun hart ophalen: tijdens het festival
zullen verschillende powerboten een unieke demonstratie geven
op de IJssel bij Zutphen. Zelf een powerboot ervaren? Kom aan boord!
Met topsnelheden van rond de 180 km/u en tot 5G in de bochten
belooft het een onvergetelijke ervaring te worden.
Wie meevaart neemt plaats naast Formule 1 piloot Gordon Cook uit Engeland.
Kaarten zijn te reserveren op: www.2seaterf1.com Vergeet vooral je schone
ondergoed niet mee te nemen…
Alle veiligheidsvoorzieningen worden verstrekt. De ritten worden gefilmd en via internet verspreid voor
promotionele doeleinden, zodat ook andere kunnen meegenieten van deze ultieme beleving!
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ZORG

WONEN

WELZIJN

WIJ WILLEN DE
ZORG KLEUR GEVEN!
Heeft u zorg nodig?
Bij Zorg-wooncentrum den Bouw
kunt u terecht voor zorg, wonen,
activiteiten en maaltijden.

Voor informatie kunt u contact met ons opnemen.
Abersonplein 9, 7231 CR Warnsveld, tel. 0575-522840
email: info@denbouw.net

www.denbouw.net

ZORG

WONEN

WELZIJN

De huiskamer van Zutphen!
www.decourantzutphen.nl

”Ik help u graag bij een goed afscheid.”

Als ervaren uitvaartverzorger in de regio Zutphen
en omstreken weet ik dat een betekenisvolle
manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces.
Daarom ondersteun en inspireer ik u bij het
organiseren van een begrafenis of crematie.

& Lucía
Uitvaartzorg Zutphen e.o.

U kunt mij bellen op 0313 - 769 005 of 06 - 188 853 82.
www.yarden-lucia.n

“Schipper mag ik overvaren?”

Rondvaartboten!

Net als voorgaande jaren worden er
rondvaarten aangeboden en verzorgd
door het partyschip van De Nieuwe
Aanleg en het motorschip De Elisabeth.
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Het festival vanuit een heel ander perspectief zien?
Kies voor een rondvaart op de IJssel.
Droom lekker weg op het water en geniet van al het spektakel om je heen.

De Koninklijke Landmacht
en De Luchtmobiele Brigade
De Koninklijke Landmacht en de Luchtmobiele Brigade
zijn dit jaar goed vertegenwoordigd op het IJsselfestival.
Zo komt de Landmacht met Rijksvaartuig 29 (RV29):
een authentiek duik- en bergingsvaartuig van de genie,
gebouwd in 1954. De Luchtmobiele Brigade presenteert
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een enorme klimwand. Wie is er het eerst boven?

Oude ambachten plein
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Het IJsselfestival gaat ook over historie en oude ambachten. Op het oude
ambachten plein kunt u kijken naar de kunsten van echte ambachtslieden.
Leer bijvoorbeeld knopen maken bij Zeilmakerij van Doorn

Piratentocht kinderen
Speciaal voor jongere piraten is er een spannende
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piratentocht met de Fluisterbootschippers. Wie durft?

Visplein met gezellig terras
Wat is een IJsselfestival zonder vis? Kom vis smullen op de IJsselkade.
Hoekstra Vis staat met haar verkoopwagen en haringkar net over het bruggetje
van de Berkel. Er wordt een gezellig terrasje neergezet en natuurlijk is onze
Zutphense visroker Hans ten Broeke ook weer aanwezig met verse gerookte vis.

14

Ook voor besloten feestjes
in onze historische kelder!!
Houtmarkt 54, 7201 KM Zutphen
0575540100

info@grandcafepierrot.nl

Tegen inlevering van deze bon

MC ANTIQUES

(Maximaal 1 bon per persoon, geldig t/m 31 augustus 2016)

€ 5,00 korting

Buitenverkoop antiek
uit Engeland en Frankrijk

STADSSLIJTERIJ GROENMARKT

Zondag 26 juni vanaf 12.00 uur

Wij slijten specialiteiten!

T/O De Wijnhuistoren
Geen 18, geen alcohol

Helikoptervlucht
Piratenschip
Optreden shantykoren
Schminken en airbrushen
Piratenplein
Draaimolen
Opstapplaats Powerboten
Zweefmolen
Opstapplaats, rondvaartboot Elizabeth
(afhankelijk van de waterstand)
10. Klimwand Koninklijke Landmacht
11. Oude ambachten plein
12. Ligplaats Landmacht
13. Opstapplaats piratentocht kinderen
14. Visplein met gezellig terras
15. Opstapplaats Graaf van Bylant
Summernight cruise (zaterdagavond)
16. Aanleg historische schepen
17. Kampement Vikingen
18. Walburgiskerk, diverse activiteiten
rondom thema water
19. Kunstmarkt
20. Zutphen Gezond
21. Show Fiat 500 club

F - Festivalterrein

BROOD&KOFFIE

Voor koffie, lunch, snack of ijsje uit
eigen bakkerij. Alles huisgemaakt.
Alles van biologische kwaliteit.

Komt u proeven? Groenmarkt 8, Zutphen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Op een fles Single Malt Whisky (70cl)
naar keuze uit ons gehele assortiment.

H - Horecaplein
T - Tent met workshops
W - Wateractiviteiten
P - Parkeren

Heerlijk wokken,
teppanyaki, warm
of koud buffet
Va
inclusief onbeperkt
non-alcoholische
dranken

Zaterdag 25 juni swingende boottocht van
21.00 uur tot 01.00 uur.
Muziek: DJ Rob de Jong
Boarding 20.30 uur aan de IJsselkade te Zutphen.
Ticketverkoop aan boord (vanaf 19.30 uur).

Demonstratie Powerboten

facebook.com/IJsselfestivalzutphen

Groenmarkt 2 | Zutphen | 0575 – 76 40 75
06 – 52 88 04 55 | jeroen@florencehomefashion.nl
www.florencehomefashion.nl

twitter.com/ZutphenFestival (#ZutphenFestival)

www.hetijsselfestival.nl

n
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Reserveer nu!
T: 0575 - 51 99 03 of
info@wokdehoven.nl
Kanonsdijk 96 , 7205 AE De Hoven (Zutphen)
www.wokdehoven.nl

Shanty en piratenkoren
op de IJsselkade
Kyra&Ko, Summum,
Juffrouw Jansen, Zilch,
Sylver, Fresh, Le Comte,
La Fee Maraboutee,
Bandolera, B.yu. Schoeisel
o.a. CHA en LEV.01.

Tijdens het IJsselfestival zingen we gezellig een toontje hoger.
Vier koren zorgen tijdens het festival voor de mooiste liederen:
De IJsselboei uit Brummen, De Trossen Los uit Twello, Op Koers uit Gorssel
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NET&MIA
IS DIT JAAR
TOT 5E
VERKOZEN
INKEL VAN
LEUKSTE W
D.
NEDERLAN

Open: Ma 13.00-17.30, di t/m do 10.00-17.30,
vr 10.00-19.00, za 10.00-18.00.

en De Hanzezangers uit Deventer. Er zijn onder meer optredens in het
muziekprieel op de kade en op diverse terrassen in het centrum.

Turfstraat 17, 7201 KE Zutphen
0575 - 543 779, info@netmia.nl
www.netmia.nl, facebook.com/netenmia

Het stangpoppentheater
trekt door de stad

Mannen houdt uw gemalinnen
binnen verberg uwen dochters

Vrouwelijk schoon in Zutphen:

achter slot ende grendel

Pas op! Het stangpoppentheater

Jongemannen bescherm

Muzehof Centrum voor de Kunsten

Uw wederhelft! Hij verslindt een

presenteert: ‘Don Giovanni in Zutphen’.

ieder met een rokje aan ;)

CLEANTEC H
CENTER
Broedplaats voor
clean technology

Tegen deze Don Juan is niets of niemand opgewassen. Of toch wel?

Kom kunst kijken op de Kunstmarkt

Lijmerij 23
7202 AZ Zutphen
www.cleantechcenter.nl

Ook dit jaar is er een diversiteit aan kunst te bewonderen tijdens het
IJsselfestival. De kunstmarkt zal plaatsvinden in de Marspoortstraat van
12.00 tot 18.00 uur. U kunt o.a. genieten van schilderwerk, sieraden van
glas, acrylschilderijen, leren tassen, zelfgemaakte damescolberts van vilt
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en leer, kaarten enz. Kortom komt gerust kijken en laat u inspireren!

Zutphen Gezond!
Een gezellige warenmarkt
op de Groenmarkt 20
Op de Groenmarkt vindt

(

Een kleine greep uit het aanbod:
De Zutphense Nieuwe Tijds Winkel Ajapajapam,
Be Reconnected, Magneetsieraden,
Sjamanistische trainingen, Oosterse Geneeswijzen,
Lichaamsverzorgende producten,
Running Center Zutphen, Share Afdeling Zutphen,

‘Zutphen Gezond’plaats.
Een gezellige markt waar standhouders
uit de regio Zutphen hun diensten
presenteren op het gebied van gezond leven,
wonen en werken.

The Way Of The Spirit, Thee Bewust,
Shamballa, Voice Medicine, kindercoaching,
SupportDogs, voedingsdeskundigen
en gewichtsconsulenten, begeleiding
in transformatieprocessen en nog veel meer.

Oldtimerrit Fiat 500
Meer dan 100 oldtimers door de binnenstad van Zutphen!
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In samenwerking met de Fiat 500 Club Nederland wordt
er een heuse oldtimerrit georganiseerd. Circa 13.00 uur vindt
een tour de élégance plaats door de Beukerstraat, Turfstraat,
Korte Hofstraat. Eindpunt is de Houtmarkt en Zaadmarkt.

Resort Zutphen

Pedagogisch genietcafé voor jong en oud
www.deontmoetingzutphen.nl

Oude Bornhof 55-57 – 0575 540045 - Di. t/m Za. van 8.30-17.30 open - Koopzondag geopend

ZET JIJ JOUW HUIS TE KOOP
OF GA JE HET VERKOPEN

Zo snel en goed mogelijk uw huis verkopen. Dat vraagt om een Garantiemakelaar.
Een Garantiemakelaar gaat namelijk een stap verder. Niet alleen zorgt hij ervoor dat jouw
woning zo goed mogelijk gepresenteerd wordt. Dankzij zijn ervaring in de lokale markt is hij
specialist en kan hij je voorzien van advies op maat. Zo wordt jouw woning voor een reële
prijs in de markt gezet en zet hij de juiste middelen en kanalen in om potentiële kopers te
bereiken. Uiteraard houdt hij je op de hoogte van de laatste ontwikkeling en is hij altijd voor
jou bereikbaar. Ook je huis verkopen?
Kijk voor meer informatie op www.egginkmaalderinkzutphen.nl of bel ons op 0575 514124.

Eggink Maalderink Zutphen
Stationsplein 61
7201 MH Zutphen
0575-514124
zutphen@egginkmaalderink.nl
www.egginkmaalderinkzutphen.nl

Van een Garantiemakelaar
mag je meer verwachten.

Grote verhalen
beginnen klein

stoutvooru.nu

www.kinderopvangdikkertjedap.nl

www.kinderopvangdikkertjedap.nl

Kampement
Vikingen, Saksen
17
en Franken
De vroege geschiedenis van de stad Zutphen
is kleurrijk en indrukwekkend. Tijdens het IJsselfestival
laat een enthousiaste groep van ruim 70 re-enactors
zien hoe het er in de Vroege Middeleeuwen aan toe ging.
Het kampement ligt rond de Bult van Ketjen, op de IJsselkade
en aan de voet van de Bourgonjetoren.
Kom kijken in de kampen

Boogschieten voor de kinderen

U kunt in de kampen van de Franken, Vikingen, Saksen en Friezen

Voor de kinderen is er de mogelijkheid om boog te schieten. Als hoogtepunt

een kijkje nemen. Diverse ambachtslui geven mooie demonstraties,

hopen we op de IJsselkade demonstraties met een heuse slingerarmblijde,

Vikinghandelaren prijzen hun waren aan, er zijn zwaardoefeningen en

een belegeringswerktuig uit die tijd, te kunnen geven. Tevens vindt u bij

schijngevechten.

de Bourgonjetoren de info-stands van Historisch erf Erve Eme en de Dienst
Archeologie van de gemeente Zutphen.

Summernight cruise
op zaterdagavond

(

Lekker dansen, loungen en sterren kijken
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Boarding: 20.30 uur
Vertrek: 21.00 uur
Terug: 01.00 uur
Kaarten inclusief
welkomstdrankje: e15,00
DJ Rob de Jong
Kaartverkoop:
Zaterdagavond 25 juni op het schip aan de
IJsselkade in Zutphen vanaf 19.30 uur
Voorverkoop: https://shop.ikbenaanwezig.nl/
tickets/event/SummernightcruiseZutphen

op het bovendek. Alles mag tijdens onze
Summernight cruise. Met de Graaf van Bylant
varen we zaterdagavond vanaf de IJsselkade
in Zutphen over de IJssel naar Doesburg.

Gevarieerd programma Walburgiskerk
Tijdens het IJsselfestival organiseert de Protestantse Gemeente Zutphen
en Warnsveld een gevarieerd programma in de Walburgiskerk:
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10.00 uur
Dominees Liesbeth Burger (Warnsveld) en Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen)
houden een bijzondere dienst rondom het thema ’WATER’.  
Wees welkom! (Ingang níet onder de toren, maar via het Mariaportaal

13.30 uur

schuin tegenover de Burgerzaal).

Kliederkerk voor basisschoolkinderen en hun (groot)ouders.

12.00 uur

16.00 uur

Om 12.00 uur wordt een ’Amerikaanse’ picknick georganiseerd in de buurt

Tenslotte vindt om 16:00 uur in de kerk een orgelconcert plaats.

van de kerk. Iedereen mag meedoen. Neem dan eten mee (alles is goed!)

Aart Bergwerff speelt dan werken van Händel, op één van de

voor net zo veel personen als waar u mee komt. We delen wat we hebben,

mooiste orgels van Nederland, het Henrick Bader-orgel.

dan is er altijd genoeg. We drinken natuurlijk…..water.

Elk heel uur/ elk half uur

12.00 – 15.15 uur

Elk heel uur is er harpmuziek door Tijn Semmekrot en elk half uur

De Walburgiskerk is in de middag open voor bezichtiging, voor een flits-

blokfluitmuziek door Christa Kelderman. Natuurlijk is er de kans om

rondleiding voor volwassenen of een meditatieve wandeling door de kerk.

de toren te beklimmen. Op elk heel uur (tot 15:00 uur) kunt u voor

Ook is er een kinderpuzzeltocht door de kerk en kunnen kinderen meedoen aan

e2,50 de toren beklimmen voor een adembenemend uitzicht over

een prijsvraag. (Ingang weer niet onder de toren, maar aan de andere kant:

de stad en het hele festival.

tegenover de Proosdijsteeg /Rodetorenstraat).

Meer informatie: www.pknwarnsveld.nl en www.pknzutphen.nl

