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Beste Buurtbewoners van de Hoven ,

Hoewel het Coronavirus de hele wereld en dus ook De Hoven in haar 
greep houdt, willen wij jullie via deze weg op de hoogte houden van de 
activiteiten van de afgelopen periode in de wijk en de laatste stand van 
zaken m.b.t. ontwikkelingen rondom het buurthuis. Allereerst willen wij 
in deze periode wel graag uw aandacht vragen voor het bundelen van 
maatschappelijke initiatieven in het kader van Corona, daarna vervolgen 
wij de reguliere nieuwsbrief van Stichting Buurthuis De Hoven.

 

Normaal gesproken besteden we in de nieuwsbrief ook aandacht aan 
de geplande activiteiten, maar als gevolg van het Coronavirus zijn deze 
uitgesteld. Onderaan pagina 3 vind u wel een overzicht van de uitgestelde 
en nog te plannen activiteiten.
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Herhaling - Bericht 18 maart 2020 geplaatst op website Perspectief

Stichting Perspectief neemt voortouw om maatschappelijke initiatieven 
in het kader van Corona in de gemeente  Zutphen te bundelen.

Heeft u in verband met het Coronavirus hulp nodig? Of heeft u hulp aan 
te bieden? Bent u een initiatief gestart? Laten we de krachten bunde-
len! Neem contact met ons op via info@perspectiefzutphen.nl of via ons 
telefoonnummer 0575 519613.

Wij zullen zo goed mogelijk proberen om een hulpvraag te verbinden 
aan een hulpaanbod. We zullen daarbij, waar mogelijk, verwijzen naar 
initiatieven van inwoners in de gemeente Zutphen. Voor een overzicht 
van de bij ons bekende lokale en landelijke initiatieven, kijkt u op de 
website www.perspectiefzutphen.nl.  



Deze nieuwsbrief wordt voor het eerst alleen digitaal verspreid onder de 
mensen die het mailadres door hebben gegeven en door de brievenbus 
gedaan bij die buurtbewoners die hierom gevraagd hebben. Daarnaast 
leggen we de nieuwsbrief op centrale plekken in de Hoven, zoals de 
buurtsuper, de kapper, de Wok en Rozenkwekerij de Wilde. Daarnaast wordt 
deze uiteraard op de website van het buurthuis geplaatst en via de diverse 
sociale media van de wijk verspreid. Mocht u deze nieuwsbrief ook in uw 
mailbox willen ontvangen dan kunt u dit bij ons kenbaar maken door uw 
mailadres te sturen naar info@buurthuisdehoven.nl 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
Nadat we eind vorig jaar de verbouwplannen voor het buurthuis verder 
hebben uitgewerkt en een raming van de kosten hebben opgesteld, 
hebben we in het begin van dit jaar nog een paar overleggen met een 
aantal verenigingen in de Wijk gehad om hun wensen en eisen in het 
nieuwe buurthuis nog eens te horen. Daarnaast zijn we in overleg gegaan 
met de gemeente over de toegezegde subsidie en de voorwaarden die 
hierbij hoorden. Tevens was het van belang dat de Commissie Ruimtelijke 
Ordering van de Gemeente instemde met de voorlopige tekeningen voor 
de aanvraag van de omgevingsvergunning, dit is in maart 2020 gebeurd. 
Immers is de volledige steun van de gemeente nodig voor het verder 
aanspreken van andere subsidiepotten. Inmiddels heeft de gemeente ons 
laten weten de plannen te steunen, vanuit het bestuur dienen we alleen 
nog beter inzicht te geven in de verwachte exploitatie. Hier zijn we nu 
volop mee bezig. Een belangrijkste aanzet hiervoor is ook ons jaarverslag. 
Deze hebben we in maart 2020 aan de gemeente overhandigd. Voor u is 
deze tevens te vinden op de website van het buurthuis en verderop in deze 
nieuwsbrief geven wij een samenvatting. 
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Nieuwe bestuursleden 
Inmiddels hebben wij twee nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen, 
Michelle Meenderink namens de bewoners in de Wijk en Anton Poort als 
vertegenwoordiger van de Wijkraad. Daarnaast zouden we nog steeds 
graag een nieuwe voorzitter aan ons bestuur toe willen voegen, zie 
hieronder ook de oproep voor een nieuwe voorzitter.

Samenvatting Jaarverslag 2019
De accommodatie
Met de betrokkenen bij het buurthuis is gekeken naar 3 mogelijke opties. 
De uitkomst is dat verbouw met nieuwbouw van de accommodatie van 
ZVV De Hoven de beste optie is. Voor de verdere uitwerking is een 
bouwteam samengesteld bestaande uit architect Harrie Withag, Christiaans 
Bouwbedrijf en SBdH. Het nieuwe schetsontwerp met bijbehorende 
bouwbegroting is opgesteld voor het beleidsplan. Het schetsontwerp 
is gepresenteerd aan de Commissie Ruimtelijk Ordening van de 
gemeente. De hoofdopzet van de plannen zijn akkoord voor de aanvraag 
omgevingsvergunning. In 2020 worden de plannen verder gedetailleerd 
uitgewerkt.

De Gemeente
Het regulier overleg met de gemeente heeft 10 x plaats gevonden en 
de voortgang m.b.t. de realisering is besproken. Daarnaast heeft er een 
briefwisseling plaats gevonden m.b.t. de keuze van de definitieve locatie 
en de haalbaarheid van de plannen. Eind november 2019 heeft SBdH 
een definitief beleidsplan 2020 - 2026 met bijbehorende begrotingen en 
tekeningen met de gemeente gedeeld.

Bestuur
Het bestuur is 12 keer bij elkaar geweest. De voorzitter en de 
vertegenwoordiger van de WR zijn gedurende 2019 afgetreden. Er is een 
oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden.
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Fondswerving
Vooral m.b.t. de begrotingen in het beleidsplan heeft SBdH gekeken welke 
subsidies en financieringsmogelijkheden er zijn voor de dekking van de 
bouw. Er is contact met 2 adviseurs van de KNHM foundation m.b.t. de 
mogelijkheden van financiering. Er is contact gelegd met het Oranje Fonds, 
VSB fonds en Stichting Doen als potentiële financiers.

Partners
Er heeft geen voorzittersoverleg plaats gevonden. Keypartners zijn 
op de hoogte gehouden d.m.v. bestuursnotulen en verslag van het 
reguliere overleg. Beleidsplan is gedeeld en er is inbreng gevraagd van de 
keypartners.

Communicatie 
In september is de eerste nieuwsbrief verspreid in de wijk en in december 
de tweede. Website met een wijkagenda is volledig online, aan afstemming 
met keypartners m.b.t. informatie en deling wordt gewerkt. Facebook 
pagina wordt bijgehouden met actuele zaken.

In 2019 zijn nieuwe stappen gezet m.b.t. de realisering van het buurthuis 
in de Hoven, het blijft een uitdaging niet alleen het stenen buurthuis te 
realiseren, maar ook de inhoud en activiteiten, die uiteindelijk de sociale 
cohesie in de wijk gaan versterken.

Overzicht van gehouden activiteiten in de wijk
 • Woensdag 15 januari 2020 – presentatie Heufse Pracht (zie verderop)

Wijkagenda / Activiteiten de komende periode zodra dit mogelijk is
 • Info avond IJsselfit
 • Vervolg meedenken over een klompenpad in de Hoven

Daarnaast elke dinsdagmiddag biljarten en sjoelen en donderdagmiddag 
kaarten en spelletjesmiddag en 1 keer per 2 weken op dinsdagavond Bingo 
(locatie: Mulderskamp)

Zodra er duidelijkheid is over wanneer de geplande activiteiten plaats 
kunnen vinden zullen wij agenda bijwerken op www.buurthuisdehoven.nl
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OPROEP VOORZITTER BESTUUR STICHTING BUURTHUIS DE HOVEN
Wij zoeken een nieuwe voorzitter voor ons bestuur. 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.

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.

ANTWOORDFORMULIER
Als u deze nieuwsbrief ook graag in uw mailbox wil ontvangen, dan kunt 
u dit aangeven door uw gegevens te mailen naar info@buurthuisdehoven.
nl of dit aan te geven op een formulier op onze website www.
buurthuisdehoven.nl (formulieren). Mocht u het niet eens zijn met de 
opname van uw gegevens in onze administratie, dan kunt u een email 
sturen aan privacy@buurthuisdehoven.nl. 
 

INFORMATIE UIT DE WIJK

Voor deze editie van de nieuwsbrief hebben wij de volgende inzendingen uit 
de wijk ontvangen:
 - Heufse Pracht
 - Meer bewegen met IJsselfit
 - Een klompenpad in de Hoven
 - Verduurzamen woningen Mulderskamp
 - Verbouwing voetbalkantine
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Heufse Pracht
Op woensdag 15 januari werd in het bomvolle ontmoetingscentrum 
Mulderskamp een eenmalige uitgave van het magazine Heufse Pracht 
gepresenteerd. Wethouder Harry Matser onthulde het eerste exemplaar van 
het tijdschrift over de Zutphense wijk De Hoven.

Heufse Pracht is een eenmalige uitgave over De Hoven. Het is ontstaan 
door een samenwerking tussen Wijkraad De Hoven, de Historische 
Vereniging Zutphen, gemeente Zutphen en de makers van Zutphense 
Pracht. In het magazine staan diverse interviews met bekende en minder 
bekende Hovenaren, verhalen over de historie van De Hoven en er wordt 
binnengekeken bij bijzondere panden. Ook is er een verhaal over Boer Kip, 
kasteel De Marsch en de nieuwe rondweg.

Anja Horus uit De Hoven presenteerde de avond en interviewde ter 
plekke diverse betrokkenen over de totstandkoming van het tijdschrift, 
aanwezigen Eric van Schie van de Historische Vereniging Zutphen, Isabell 
Verhoef van de Wijkraad en Berthil van den Brink en Brigiet Bluiminck van 
Zutphense Pracht. Daarna onthulde wethouder Harry Matser het eerste 
exemplaar door een ballon door te prikken waarin het nummer verhuld 
was. Ook vertelde hij enkele anekdotes over zijn ervaringen in De Hoven. 
Na een korte pauze werd er een bijzonder leuke Pub Quiz gespeeld onder 
leiding van Micha Verhoef waarbij aan de hand van oude foto’s allerlei 
wetenswaardigheden en vragen over De Hoven werden aan bod kwamen.

Heufse Pracht aanschaffen
Alle huishoudens van De Hoven krijgen een 
exemplaar van Heufse Pracht cadeau. Wijkraad 
De Hoven heeft de bezorging daarvan voor haar 
rekening genomen. Overige geïnteresseerden 
kunnen voor € 6,95 euro een Heufse Pracht 
kopen bij het Regionaal Archief Zutphen in 
de Spiegelstraat. Geïnteresseerden buiten 
Zutphen kunnen bestellen via de website van 
de historische vereniging Zutphen: 
www.historiezutphen.nl.



Meer Bewegen met IJsselfit
Stichting Buurthuis De Hoven wil graag aansluiten bij het initiatief 
“IJsselfit” van onder andere Ralf van Beek, buurtsportcoach van Zutphen, 
die zich warm maakt om Zutphen fit op de kaart te brengen, of je nu net 
begint met bewegen of al sportief bent, iedereen kan meedoen op zijn of 
haar eigen niveau. 

Er zijn plannen om te beginnen met een wandelgroep in de Hoven voor 
ouderen. Hierbij denken wij aan een wandeling van een uur 4-5 km 1 x per 
week. Indien er interesse is kan onder begeleiding ook minder ver worden 
gelopen. Vooraf starten we met oefeningen en eindigen met een kopje 
koffie, alleen aan het kopje koffie deelnemen is eveneens mogelijk.

Ook andere activiteiten om IJsselfit te starten zijn mogelijk, denk hierbij 
aan jeu de boule of bv wandelvoetbal, maar alle ideeën zijn welkom. Er 
stond een info-avond gepland in maart 2020, maar deze kon helaas i.v.m. 
het Coronavirus niet plaats vinden. Zodra het mogelijk is om elkaar weer 
in gezamenlijkheid te kunnen ontmoeten zullen wij een nieuwe datum 
bekend maken. Wij willen u via deze weg het initiatief alvast onder de 
aandacht brengen en willen vrijwilligers en deelnemers vragen hierover na 
te denken.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van IJsselfit (www.
ijsselfit.nl) of uw vragen per mail sturen aan info@buurthuisdehoven.nl of 
r.vanbeek@zutphen.nl

Een Klompenpad door de Hoven 
Een eerste initiatief voor een Klompenpad in 
de Hoven heeft plaats gevonden bij museum 
Boer Kip dd. 19 februari jl. Het was een eerste 
kennismakingsbijeenkomst voor bewoners die willen 
meehelpen en denken bij de ontwikkeling van de 
route door de Hoven in navolging van eerdere plannen 
van Landschapsarchitecten Bosch & Slabbers mbt de 
Tichelbeekse waard. Op deze avond werd uitleg gegeven wat we kunnen 
gaan doen en op welke wijze bewoners betrokken kunnen zijn. 
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Het ontwikkelen van het Klompenpad gebeurt in samenwerking met St. 
Landschapsbeheer Gelderland, diverse particulieren eigenaren, gemeenten 
en andere partijen uit de streek en vele vrijwilligers. Zie voor meer 
informatie over klompenpaden in het algemeen op de website 
www.klompenpaden.nl

Een vervolgbijeenkomst zou plaats vinden d.d. op 18 maart 2020 maar 
ging door het Coronavirus niet door. Verdere ontwikkelingen rond het 
Klompenpad en wanneer deze bijeenkomst een vervolg zal krijgen zal 
t.z.t. bekend worden gemaakt de website www.buurthuisdehoven en de 
wijkagenda.

Verduurzamen woningen Mulderskamp
Voor de bewoners van de 75 woningen aan  de Mulderskamp zitten de 
groot onderhoud werkzaamheden aan hun woningen erop. 

In opdracht van Woonbedrijf ieder1 heeft aannemer Van Wijnen de 
woningen aangepakt. De woningen zijn onder andere energetische 
verbeterd. Dit houdt voor deze woningen in dat ze extra zijn geïsoleerd. 
De spouwmuren zijn na geïsoleerd, vloerisolatie is aangebracht, er is 
mechanische ventilatie geplaatst, de voor- en achterdeur zijn vervangen en 
er zijn pv panelen op de daken geplaatst. Een behoorlijke ingreep om de 
woningen naar een gemiddeld energielabel A te brengen. 

Naast de energetische maatregelen zijn ook de keukens, badkamers en 
toiletten vernieuwd bij de woningen waar deze oud waren. Daarnaast zijn 
de bergingsdaken vervangen voor kunststof golfplaten en de woningen 
kregen aan de buitenzijde een schilderbeurt. 

Voordat er is gestart met de uitvoering zijn de bewoners uitgenodigd voor 
een informatiebijeenkomst in de modelwoning. In kleine groepen zijn de 
bewoners geïnformeerd door Van Wijnen en Woonbedrijf ieder1 over wat 
de plannen waren voor de woningen. Bewoners konden vragen stellen en 
de modelwoning bekijken. In deze woning waren de badkamer, keuken 
en toilet al vernieuwd. Zo konden de bewoners ervaren hoe dit eruit zou 
komen te zien. Om een energetische verbetering te mogen uitvoeren is er 
akkoord nodig van de bewoners. Door een akkoordverklaring in te vullen 
hebben de bewoners met de veranderingen ingestemd.
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Eind september 2019 is er gestart met de uitvoering van de eerste woning. 
De uitvoeringsperiode per woning was afhankelijk van wat er allemaal 
gedaan moest worden. Zo moest er bij een aantal woningen eerst asbest 
verwijderd worden voordat er gestart mocht worden. De uitvoering duurde 
gemiddeld 15 werkdagen per woning en iedere dag werd er een nieuwe 
woning opgestart. Zo ontstond er een mooie trein van werkzaamheden 
door de wijk. De laatste woning is eind februari opgeleverd.

Het opleverfeest met de informatiemarkt was op donderdag 5 maart, waar 
bewoners nog wat tips over verduurzaming konden krijgen. En natuurlijk 
een lekkere hap van de frietkraam konden snacken.

Wij wensen alle bewoners veel woonplezier met extra comfort in hun 
woning! Daarnaast willen wij via deze weg de bewoners nogmaals danken 
voor de gastvrijheid en het vertrouwen.

Het team Van Wijnen en Woonbedrijf ieder1

HeuveTV groot succes
Omdat er in deze tijd niet veel te 
beleven is rondom de voetbalclub 
kwam Arnoud Stelder (samen met 
de HeuveTv Group) met het idee om 
samen met leden van ZVV de Hoven 
en old Legends een tweewekelijks 
journaal te maken met daarin leuke 

items zoals “hoe geet ut noe met oe dan’’ en “Dick Hakkentrick” . Dit 
resulteerde in een groot succes. We beleven er veel plezier aan en gaan 
dus ook vrolijk verder met het maken van HeuveTV.

HeuveTV is te bekijken op zvvdehoven.nl en op de 
social-media kanalen en youtube.
 
Houd facebook en Instagram in de gaten!
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Verbouwing kantine 
ZVV De Hoven
Na een lange tijd (ca 25 jaar) met 
een verouderde kantine te hebben 
gedaan, was het nu nodig en 
wenselijk om de kantine eens een 
flinke opknapbeurt te geven. Met 
een nieuw plafond, een prachtige 
vloer, schildertinten in antraciet 

en wit, ziet het er al een stuk frisser uit. Ook de wand naast de mooie 
bar (met eiken blad) is een kleurrijke geheel. De lamellen met daarop 
de tekst DE HEUVE, in verlichte circusletters, zijn een echte eyecatcher 
in de vernieuwde kantine. Met een groot aantal vrijwilligers en bedrijven 
(sponsoren) hebben we de klus kunnen klaren binnen 6 weken, zodat we 
op tijd de tweede competitiehelft beginnen. Een eindresultaat waar we trots 
op kunnen zijn.

Ik zou zeggen; kom dat zien! (wanneer dit weer mogelijk is)
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