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Beste Buurtbewoners van de Hoven,

Hoewel het Coronavirus de hele wereld en dus ook De Hoven nog steeds 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.

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 vindt u wel een overzicht van de uitgestelde 
en nog te plannen activiteiten.

Deze nieuwsbrief wordt 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 verspreidt. Mocht u deze nieuwsbrief ook in uw mailbox 
willen ontvangen dan kan 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
Informatie met betrekking tot de Key partners
In februari 2020 heeft Schietvereniging (SV) de Hoven ons verzocht 
om juridisch eigenaar te worden van de schietbanen in het te realiseren 
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buurthuis. Hierover heeft het bestuur van Stichting Buurthuis de Hoven 
(SBdH) juridisch advies ingewonnen, waaruit is gebleken dat er juridische 
mogelijkheden om het eigenaarschap te delen, maar dit zou dan ook voor 
de andere key partners moeten gelden. Dit past niet in de visie en de 
context van een buurthuis, waarna wij dit de Schietvereniging in mei 2020 
schriftelijk hebben laten weten. Het buurthuis is een ontmoetingsplek voor 
en door bewoners van de wijk is en ook het eigendom van de wijk d.m.v. 
een stichting. Dit is vastgelegd in de statuten en het bestuursreglement 
en in de toekomst in de gebruikersovereenkomsten. Het bestuur van SBdH 
heeft de Schietvereniging gevraagd of zij, ook zonder juridisch mede- 
eigenaar van de schietbanen te zijn, key partner willen blijven. In reactie 
hierop heeft de Schietvereniging laten weten dat zij in dat geval geen key 
partner meer zullen zijn.
 
In het afgelopen half jaar is er, mede als gevolg van Corona, geen 
voorzittersoverleg met de key partners geweest. De voorzitters zijn per 
e-mail op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rond de realisering. 
Als eind september de definitieve plannen m.b.t. het buurthuis klaar 
zijn zullen deze in oktober 2020 in een voorzittersoverleg worden 
gepresenteerd. Het bestuur van de Tennisvereniging (TV) de Hoven en 
Museum Boer Kip hebben zich als geïnteresseerden in het buurthuis 
aangesloten bij het voorzittersoverleg.
 
Overleg met de gemeente Zutphen
In de periode maart tot augustus 2020 heeft er geen regulier 
overleg plaatsgevonden met de Gemeente Zutphen i.v.m. Corona. 
De contactpersoon bij de gemeente is maandelijks d.m.v. een e-mail 
op de hoogte gehouden. Daarnaast is eind juni 2020 een schriftelijk 
rapportage met het college van B&W gedeeld. In juli 2020 heeft er positief 
gesprek met de wethouder plaatsgevonden over het wegvallen van de 
Schietvereniging als key partner, de voortgang van de bouwplannen 
en de mogelijkheden van financiering. Eind september zal hierover 
opnieuw gerapporteerd worden aan B&W met onder andere de definitieve 
bouwplannen, de bouwbegroting en mogelijkheden van financiële dekking. 
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Voortgang bouwplannen
In april 2020 zijn een bouwkundig/constructie- en een energie/
installatie adviseur aangetrokken om de bouwplannen verder uit te 
werken. Tekeningen zijn verder uitgewerkt in een bestek voor de 
constructieberekeningen. Om vast te kunnen stellen welke fundering 
noodzakelijk is voor het buurthuis heeft op 3 juli een sonderingsonderzoek 
plaatsgevonden op het terrein van ZVV de Hoven (zie hieronder). De 
noodzakelijke installaties zijn berekend en ontworpen en vastgelegd in 
tekeningen. Hierbij zijn we uitgaan van het bestaande ontwerp waarbij de 
ruimte die voor de schietbanen was opgenomen wordt gebruikt voor extra 
kleedkamers voor ZVV de Hoven en twee multifunctionele ruimtes. Een 
kleinere voor bv. vergaderingen of creatieve activiteiten en een grotere met 
mogelijkheden voor yoga, gymnastiek, theater etc. Het bouwteam heeft 
deze plannen op 11 september 2020 besproken. Hierna zijn nog een aantal 
kleine aanpassingen nodig om voor eind september de volledig plannen en 
begrotingen met de gemeente te kunnen delen.

Nieuwe bestuursleden 
In april 2020 hebben wij jullie laten weten dat Anton Poort als 
vertegenwoordiger van de Wijkraad als bestuurslid was toegetreden. 
Inmiddels is Anton Poort teruggetreden als lid van de Wijkraad en daarmee 
is zijn positie ook door een ander wijkraadslid ingevuld, namelijk Frans 
Hikspoors. Daarnaast zouden we nog steeds graag een nieuwe voorzitter 
aan ons bestuur toe willen voegen, zie hiernaast ook de oproep voor een 
nieuwe voorzitter.

Overzicht van gehouden activiteiten in de wijk
• Voetbaldag ZVV De Hoven 5 september 2020
• Filmavond in de Mulderskamp d.d. 9 september 2020
• Festival Oeverloos 19 september 2020
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Wijkagenda / Activiteiten de komende periode 
• Start IJsselfit d.d. zaterdag 3 oktober 2020 – 13.00 uur
• Filmavond in de Mulderskamp elke 2e woensdag van de maand

Daarnaast is er 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

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).

4



INFORMATIE UIT DE WIJK

Voor deze editie van de nieuwsbrief hebben wij de volgende inzendingen 
uit de wijk ontvangen:
- Meer bewegen met IJsselfit
- Verbouwing Schoolplein
- Filmavond in het ontmoetingscentrum Mulderskamp
- Sonderingsactiviteiten terrein ZVV De Hoven 
- Verbouwing bestuurskamer ZVV De Hoven

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. 

Zaterdag 3 oktober willen we starten met een wandelgroep in De Hoven. 
We gaan dan buiten een tocht van ongeveer 5 kilometer wandelen door 
het mooie groene Zutphen. We hebben hiervoor een flyer verspreidt, 
aanmelden kan door een mail te sturen aan info@buurthuisdehoven.nl 
of door contact op te nemen met de secretaris van Buurthuis de Hoven 
(telefoonnummer 06-20 49 69 44).

Ook andere activiteiten om IJsselfit te starten zijn mogelijk, denk hierbij 
aan jeu de boules of bv wandelvoetbal, maar alle ideeën zijn welkom. 
Op een later moment willen wij hier nog een informatieavond voor plannen, 
maar mocht u nu al meer ideeën hebben dan kunt u contact opnemen met 
IJsselfit of het buurthuis. 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
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WANDELT U OOK MEE? 
 
 
Vindt u het leuk om te wandelen, even lekker naar buiten samen met 
andere mensen? 
 
Beweegcoaches van Zutphen Actief samen met Buurthuis de Hoven organiseren 
zaterdag 3 oktober twee wandeltochten. Geheel vrijblijvend en kosteloos. Iedereen 
kan mee wandelen op zijn eigen niveau. 
 
Wat gaan we doen?  
We gaan naar buiten en wandelen +- 5km door het mooie groene Hoven. 
Na een gezellige wandeling sluiten we af met een kopje koffie of thee. 
 
Waar?  
We starten bij het  
Ontmoetingscentrum de Hoven 
Mulderskamp 97, 7205 BT Zutphen 
 
Wanneer?  
Zaterdag 3 oktober om 13.00uur 
 
Aanmelden?  
Aanmelden kan door een bericht te 
sturen naar: 
 
E-mail: Info@buurthuisdehoven.nl  
Of tel: 0620496944 (Geert Leerink) 
 
Geef hierbij je naam op en de 
bijzonderheden waar we rekening 
mee moeten houden. 
                                                                    

 
     
     
     
     
     



Verbouwing schoolplein – Natuurlijk speelplein Theo Thijssen

In de vakantie is er al hard gewerkt 
aan ons schoolplein. Wat is en komt 
er allemaal. Een waterspeelplek 
waarbij jezelf het water op moet 
pompen en dan via verschillende 
niveaus met dit water allerlei 
ontdekkingen doen.
Een hangmat. Waar je heerlijk in 

kunt schommelen en relaxen. Een buitenklas met banken gemaakt van 
eikenbomen stammen. Bij mooi weer gaan we hier per groep lesgeven in 
de buitenlucht. Hoe leuk is dat.

Een podium om onze theater kunsten en 
voorstellingen te presenteren.

Eigenlijk teveel om op te noemen en 
dan heb ik het nog niet eens over de 
extra beplantingen. Zoals struiken, wilde 
bloemen, een appelboom en een Tipi 
van wilgentenen.

Als alles volgens planning verloopt 
hopen we de werkzaamheden in 
september af te ronden. Dan is het 
alleen nog wachten op de beplanting 
in oktober.

En dan ........een feestelijke opening!

Wij wensen iedereen heel veel speelplezier op ons plein. Waar veel valt te 
beleven en te ontdekken.
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Woensdagavond 9 september jl. heeft de eerste 
filmavond in de Hoven plaatsgevonden. Zeven 
wijkbewoners hebben genoten van de film Intouchables 
en vonden dit initiatief voor herhaling vatbaar. 
In de komende drie maanden, op de 
woensdagavonden, organiseert de
Mulderskamp wederom een filmavond 
voor wijkbewoners. 

Op woensdag 14 oktober 2020 wordt de 
film As it is in Heaven van Kay Pollak 
gedraaid.

Op woensdag 11 november 2020 kunt u kijken naar 
de film Goodbye Lenin van Stefan Ardt.

Tot slot draaien wij op woensdag 9 december 2020 
de film 45 years van Tristan Golingher.

De toegang is gratis (kleine bijdrage wordt op prijs gesteld), vanaf 19.30 
uur bent u welkom in de Mulderskamp. Om 20.00 uur start de film.
In verband met de Coronaregels zijn er maximaal 20 bezoekers welkom. 
De Mulderskamp houdt de wijkbewoners op de hoogte d.m.v. een flyer, 
aankondigingen in de wijkagenda en de website van Buurthuis de Hoven en 
Facebook. 

Bij vragen en of opmerkingen kunt u contact met hen opnemen door een 
mail te sturen naar mulderskamp97@gmail.com. Op dit mailadres kunt u 
zich ook opgeven voor een van deze drie avonden.

Vrijwilligers van de Mulderskamp 
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Sonderingsactiviteiten terrein ZVV de Hoven

Op 3 juli 2020 zijn op de velden 
van ZVV de Hoven sonderingen 
uitgevoerd ten behoeve van het 
vaststellen van de noodzakelijke 
fundering voor het te realiseren 
buurthuis. Het onderzoek was 
noodzakelijk omdat het onduidelijk 
was of voor de fundering geheid 
moest worden of dat een fundering 
op staal (vloerplaat met vorstrand) 
mogelijk is. Bij sondering wordt 
het draagvermogen van de grond 
(mechanische weerstand) gemeten 
door een kegelvormige punt met 
hoek van 60° (sondeerconus) met 
een constante snelheid in de grond 
te drukken. De sonderingen worden 
uitgevoerd d.m.v. een vrachtauto die 
voorzien is van alle noodzakelijke 
uitrusting. 

Rond de accommodatie van ZVV zijn 6 sonderingen uitgevoerd en 2 
handboringen, door Hoogveld Geo BV uit Almelo. De sonderingsplekken 
zijn met behulp van GPS vastgesteld en vastgelegd op de kaart van het 
terrein, waarbij rekening gehouden moest worden met de leidingen voor de 
berging en de drainage van de velden en de kabels van de veldverlichting. 
De diepte van de sonderingen is 23 meter. De handboringen zijn uitgevoerd 
om een beeld te krijgen van de grondsoorten tot een diepte van 2 meter: 
bovengrond klei met puin tot ongeveer 1 meter en daarna zand. Op 2 meter 
is geen grondwater vastgesteld.



De uitkomsten van de sonderingen 
geven aan dat voor het fundament 
van het te realiseren buurthuis 
een fundering op staal (vloerplaat 
met vorstrand) mogelijk is. Dit 
is een positieve uitkomst voor 
de bouwkosten, omdat funderen 
op staal goedkoper is dan een 
fundering van heipalen.

Verbouwing bestuurskamer ZVV de Hoven

Nadat de afronding heeft plaats 
gevonden van de verbouwing van 
de kantine, zijn we gelijk verder 
gegaan met de bestuurskamer. 
Deze was ernstig toe aan een make-
over, nieuwe vloer met bijpassend 
meubilair, een nieuw plafond 
met helder witte muren en als je 
binnenkomt word je aangekeken 
door het bestuur uit 1950, 

een levensgrote afbeelding aan de 
wand van het jubileumbestuur en 
tevens de oprichters van onze club. 
Hier kunnen we de gasten weer met 
een gerust hart ontvangen. 
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