
Beste Buurtbewoners van de Hoven
 
Dit is de tweede nieuwsbrief vanuit het Buurthuis de Hoven. Door middel van deze nieuwsbrief wil Stichting 
Buurthuis de Hoven (SBdH) de bewoners op de hoogte stellen van de ontwikkelingen rondom het buurthuis maar 
ook van activiteiten in de wijk en andere ontwikkelingen met betrekking tot de wijk. Naast een gedrukte versie 
wordt deze nieuwsbrief ook digitaal verspreid per e-mail, op de website van het buurthuis en via de diverse sociale 
media van de wijk. Zoals in onze eerste nieuwsbrief aangegeven, willen wij graag van u vernemen hoe u op de 
hoogte wil blijven van de ontwikkelingen en toekomstige nieuwsbrieven wil ontvangen. U kunt dit bij ons kenbaar 
maken door de laatste pagina van deze nieuwsbrief in te vullen en in te leveren of door het formulier op onze 
website in te vullen (www.buurthuisdehoven.nl).

Als Stichting kunnen we niet alleen deze nieuwsbrief realiseren. Wij roepen hierbij dan ook de verenigingen 
en wijkbewoners op om input voor een nieuwe nieuwsbrief in te zenden. Op de laatste pagina vindt u onze 
contactgegevens. 

Vervolg realisatie buurthuis vanuit Stichtingsbestuur
In de maand september heeft stichting Buurthuis de Hoven de verbouwplannen voor het buurthuis aan de 
Molenweg gepresenteerd aan de verenigingen. Tijdens de burendag op zaterdag 28 september 2019 heeft u 
als wijkbewoner de plannen in kunnen zien. 

Na de reacties van de verenigingen en wijkbewoners te hebben ontvangen, zijn we opnieuw met de architect 
om tafel gegaan en samen met een aannemer zijn we momenteel een raming van de kosten aan het opstellen. 
Maar we zitten niet stil; ondertussen zijn we alvast mogelijke subsidiepotten in beeld aan het brengen om deze 
aan te vragen als de begroting definitief is. 

Daarnaast hebben we natuurlijk ons maandelijkse overleg met de gemeente als onze opdrachtgever. 
Eind november is het beleidsplan met bijbehorende begrotingen en tekeningen gedeeld met het collega van 
B&W voor de verleningsaanvraag van de provinciale subsidie. SBdH hoopt op korte termijn uitsluitstel hierover te 
krijgen van de gemeente. Afhankelijk van de uitkomst wordt er in januari 2020 verder gekeken met de key-
partners voor de realisatie van het buurthuis. 

Tot slot is in september onze website online gegaan. Neem een kijkje op www.buurthuisdehoven.nl en geef ons 
tip voor verbetering, content om te plaatsen als artikelen en agenda-items. 

Overzicht van gehouden activiteiten in de wijk
Zaterdag 28 september 2019: Burendag – Kantine ZVV De Hoven en Schietvereniging De Hoven
Er zijn zo’n 100 buurtbewoners op de burendag geweest. Het werd ervaren als een gezellige informatieve 
middag met o.a. standjes met de plannen van het buurthuis, de Zonnebloem en de historische verenging. 
Een goed initiatief dat zeker voortgezet wordt. 

Vrijdag 27 – zondag 29 september 2019: Kamp van de buurtvereniging

Vrijdag 4 oktober 2019: Kinderkledingbeurs – Kantine ZVV De Hoven

Zaterdag 19 oktober 2019 – opening Natuurlijke speelplek 
De Teuge; inmiddels omgedoopt tot ‘Sterrenbliksem’ 

“Wat een geweldig feest! Zo veel kinderen die kwamen spelen! 
Er was zo veel verbondenheid en gezelligheid; dat is precies wat 
de bedoeling is van deze plek!”

     Foto Harrie Kuizenga

Nieuwbrief December 2019



Dinsdag 19 november 2019: Gezamenlijk eten
Voorafgaand aan het gezamenlijk eten was er voor zo’n 60 geïnteresseerden een mooie presentatie over de 
historie van de wijk De Mars aan de andere kant van de IJssel. Beide Gerries namen ons hierin mee door een 
figuurlijke wandeling door de Mars met aanvullingen van oud Mars bewoners die aanwezig waren. Vervolgens 
bleven zo’n 40 buurtbewoners genieten van een heerlijke stamppot. ’s Avonds waren er nog eens een tiental 
geïnteresseerden voor de presentatie van over de historie van de Mars. Suggesties over de onderwerpen voor de 
volgende bijeenkomst horen wij graag, deze kunt u aangeven bij de secrataris van SBdH. 
 
Vrijdag 22 november 2019: Sinterklaas Buurtvereniging De Hoven

Dinsdag 26 november 2019 over Gemeente inloop de Weg naar Voorst en Kanonsdijk
Goed bezochte inloopbijeenkomst over de Kanonsdijk, de Weg naar Voorst en twee nieuwe pleinen in de hoven. 
Ruim 100 inwoners bekeken het voorlopig ontwerp. De reacties op deze ontwerpen worden gebruikt bij de verder 
uitwerking van het ontwerp. De uitvoering volgt als de provinciale weg klaar is. Bijeenkomst gemist? U vindt de 
plannen ook op de website van de gemeente Zutphen, onder Wonen en Verhuizen/bouwprojecten/rivier in de stad/
wegen en pleinen De Hoven. 

Wijkagenda / Activiteiten de komende periode
• Donderdag 19 december 2019: 17.30 uur Gezamenlijk eten Mulderskamp - kerstbuffet 
 (daarna elke laatste donderdag van de maand in de Mulderskamp) 
• Zondag 22 december 2019: rond 02.00 uur doorkomt DJ’s van 3 FM in het kader van de tocht voor serieus 
 request (vanuit Brummen, via de Buurtweg, Windheuvelstraat, Baankstraat naar de markt in Zutphen 
 (Roparun doorkomst zorgt voor verlichting vanaf de Ijsselbrug)
• Vrijdag 3 januari 2020: 20.00 uur Nieuwjaarsbijeenkomst van de Wijk - Mulderskamp
• Zondag 5 januari 2020: 14.00 uur Nieuwjaarsborrel bij ZVV De Hoven
• Maandag 6 januari 2020: 20.00 uur Wijkraadsvergadering – Mulderskamp
Daarnaast elke dinsdagmiddag biljarten en sjoelen en donderdagmiddag kaarten en spelletjesmiddag en 1 keer 
per 2 weken op dinsdagavond Bingo (locatie: Mulderskamp)

De agenda is up to date te vinden op www.buurthuisdehoven.nl. 

OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN
Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor ons bestuur en daarnaast is er ruimte voor nog 1 of 2 bestuursleden vanuit 
de wijk. Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in ons bestuur, spreek dan één van de leden aan of stuur 
een mail aan de secretaris, secretaris@buurthuisdehoven.nl.

OPROEP DENKTANK ROPARUN DE HOVEN
Zoals u misschien weet, komt de Roparun al een aantal jaren op 1e Pinksterdag door de Hoven (Weg naar Voorst). 
De organisatie Roparun de Hoven zoekt mensen die mee willen denken en nieuwe ideeën hebben op welke wijze 
de Weg naar Voorst nog meer in sfeer gebracht kan worden tijdens de doorkomst van de Roparun teams. Wilt u 
hierover meedenken? Dan graag een berichtje aan info@doorkomstroparunzutphen.nl. Mee informatie over de 
Roparun: www.roparun.nl en www.doorkomstroparunzutphen.nl.

TOT SLOT – UW INBRENG IS WELKOM
Organiseert u een activiteit in de wijk voor de wijk, meld deze aan bij ons, dan zorgen wij ervoor dat deze 
activiteit ook opgenomen wordt in de agenda. Dit kan door een mail te sturen aan info@buurthuisdehoven.nl 
of een bericht op te sturen naar Stichting Buurthuis de Hoven, Weg naar Voorst 75. Vermeld hierbij een korte 
beschrijving van de activiteit, de doelgroep, de datum en tijdstip en of hier eventuele kosten aan verbonden zijn. 
U kunt de activiteit ook aanmelden via het contactformulier op de website van het buurthuis.

Verslagen van gehouden activiteiten in, door en voor de wijk kunnen naar bovengenoemde adressen 
gestuurd worden, wij nemen deze dan graag op in onze volgende nieuwsbrief.


