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Update Stichting Buurthuis de Hoven 
We willen nogmaals alle wijkbewoners alle goeds en gezondheid 

voor 2022 toe wensen.  

Voor de realisatie van het buurthuis wordt 2022 een belangrijk 

jaar. In de nieuwsbrief van juni gingen we er als bestuur vanuit 

dat we in het vierde kwartaal van 2021 de wijk tijdens een 

informatieavond konden informeren over de actuele stand van 

zaken rond het buurthuis en de planning voor 2022. Door de 

Corona maatregelen heeft deze helaas geen doorgang kunnen 

vinden. Wij gaan er van uit dat we deze bijeenkomst alsnog in 

maart of april kunnen organiseren als de ontwikkelingen rond 

corona gunstig zijn.  

Tijdens de burendag van 24 september hebben we diverse 

bewoners de maquette van het geplande buurthuis kunnen laten 

zien. De reacties waren positief en op de diverse vragen en 

opmerkingen hebben wij tekst en uitleg kunnen geven. Binnen de 

gekozen opzet is er naast een gezellige huiskamer ook een 

grotere multifunctionele ruimte voor binnen sporten en culturele 

evenementen.  

Met betrekking tot de juridische overdracht van de opstallen van 

Zvv De Hoven zijn inmiddels gesprekken gaande. Daar is enige 

haast bij geboden. Dit mede i.v.m. de voorwaarden van diverse 

organisaties voor het beschikbaar stellen van subsidies. Ook zijn 

we in gesprek over het gebruik van de accommodatie in 2022 

voor diverse wijk activiteiten (dus voor de verbouwing).  

Het afgelopen jaar hebben we met diverse verenigingen, 

wijkraad, school etc. gesprekken gevoerd om ze te informeren 

over de vorderingen met betrekking tot de bouw en ook om te 

bespreken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Daar kunnen 

we met een positief gevoel op terugkijken.  

 



Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met de wethouder 

om elkaar over en weer te informeren over de stand van zaken 

en de mogelijkheden. Daarbij is door ons o.a. ingebracht dat de 

grote nationale fondsen ervan uitgaan dat er minimaal 50% van 

het benodigde bedrag door de lokale en provinciale overheid 

wordt opgebracht en dat dus de huidige toezegging van € 

350.000 onvoldoende is. M.b.t. provinciale subsidies is er contact 

met de adviseurs van de provincie Spectrum Elan. Andere zaken 

die met de wethouder besproken zijn o.a. een beweegtuin 

(initiatief van een wijkbewoner) en een skatebaan (initiatief van 

de jeugd).  

Voor de leefbaarheid van de wijk en daar is het buurthuis mede 

afhankelijk van is het noodzakelijk dat er betaalbare woningen 

komen in onze wijk. Woningen voor starters, senioren zowel huur 

als koop. Ook de ontsluiting van de Molenweg naar de parallel 

weg is voor een betere bereikbaarheid van het buurthuis en dus 

minder verkeersbewegingen door de wijk besproken. Deze 

ontsluiting is toegezegd en wordt dus uitgevoerd.  

Er hebben inmiddels gesprekken plaatsgevonden met 7 van de 

11 raadsfracties van de gemeenteraad. 

Onze slogan is: Nu is de Hoven aan de beurt! In onze 

uitnodiging aan de fracties hebben wij een korte update over de 

ontwikkelingen rond het buurthuis gegeven en vooral ook de 

9financiële stand van zaken. Gewezen op de noodzaak om vanuit 

de gemeente de financiële bijdrage m.b.t de bouwsom te 

verhogen tot minimaal de noodzakelijke 50%. Ook de noodzaak 

van betaalbare woningen voor starters en ouderen is onderdeel 

van de besprekingen geweest. De meeste fracties vinden 

inderdaad dat er meer aandacht voor de Hoven moet zijn. Wat 

men mist is dat de Hoven zich in de raad en bij de gemeente laat 

horen. Men vindt dit een belangrijke taak van de wijkraad, die 

daar weinig of geen gebruik van heeft gemaakt.  

Als de corona regels het toelaten is er op woensdag 16 februari 

een bijéénkomst voor alle wijkbewoners om in gesprek te gaan 

met de politieke partijen over de plannen m.b.t. onze wijk en in 

het bijzonder wat betreft een buurthuis en de woningbouw.  

Met de WR heeft een gesprek plaats gevonden. Wij hebben 

begrepen dat recent de functie van de WR is veranderd en deze 

niet meer zelfstandig is maar valt onder de wijk aanpak van de 

gemeente. Ook is de verkiezing van WR leden afgeschaft. Als 

SBdH zien wij graag dat de Wijkraad diverse ontwikkelingen 

m.b.t. onze wijk oppakt. Samenwerking vanuit de wijkraad met 

diverse partijen uit onze wijk is daartoe noodzakelijk. Het bestuur 

van SBdH vindt samenwerking met de Wijkraad belangrijk en zal 

zich daarvoor inzetten. O.a. is een afvaardiging van het dagelijks 

bestuur van SBdH bij elke wijkraadsvergadering aanwezig om 

verslag te doen van de activiteiten in de afgelopen periode het 

buurthuis betreffende, zodat de wijkraadsleden optimaal zijn 

geïnformeerd.  

 

Jongeren: 

De afgelopen periode heeft SBdH samen met ZVV De Hoven en 
de Buurtvereniging gesproken of we alvast inloopavonden voor 
de jeugd kunnen organiseren om hen een plekje te geven om bv. 
1 vrijdagavond in de maand een paar uurtjes bij elkaar te komen 

en onder het genot van een glas cola en sinas een muziekje te 
luisteren. Ook willen we dan kijken of we een vrijwilliger van 
Perspectief uit kunnen nodigen om ideeën van andere 
buurthuizen of jongeren initiatieven te delen zodat we kunnen 

kijken of dit in de Hoven ook aanslaat. Alle partijen staan 
hiervoor open, dus zodra de Coronamaatregelen dit toelaten 
zullen we definitief kijken wanneer we de eerste avonden kunnen 
plannen. Uiteraard zoeken we hiervoor vrijwilligers om achter de 

bar te staan, maar ook als je suggesties hebt voor een dergelijke 
avond horen we dat graag! (bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl) 
 

mailto:bestuurslid-2@buurthuisdehoven.nl


Ouderen: 
 

M.b.t leefbaarheid in de wijk en activiteiten in de wijk is er op 
meerdere frontenoverleg geweest met de Gemeente Zutphen, 
Sociaal wijkteam Perspectief en op National niveau met 
organisaties die op dit gebied activiteiten hebben ondernomen. 

Zodra de maatregelen het toelaten gaan we de eerste activiteiten 
naast het samen wandelen opstarten. 
 

 
 
Het samen wandelen op maandag middag vanuit het 
Ontmoetingscentrum de Mulderskamp 97 heeft plaats gevonden 
van begin september tot 19 december. Er is gevarieerd 

gewandeld in de wijk, naar de stad en de omgeving. Elke 
wandeling wordt beëindigd met gezellig koffie of theedrinken. 
Voor de nieuwe start kijk op www.buurthuisdehoven.nl voor 
vragen en ideeën neem contact op bestuurslid-

1@buurthuisdehoven.nl. 

 
 

Het Bestuur: 

 
 

SBdH is voor de versterking van het bestuur op zoek naar 
bestuursleden voor de volgende functies: 

1) Bestuurslid draagvlak: Het bestuurslid draagvlak zet zich om 
het draagvlak en de betrokkenheid bij het buurthuis en SBdH in 
de wijk te versterken met als doel om de sociale cohesie van de 
wijk te versterken. Hierbij gebruik makend van de beschikbare 

netwerken en contacten met bewonersgroepen en individuele 
bewoners  
2) Bestuurslid technische zaken: Het bestuurslid heeft kennis van 
de bouw en het onderhoud van het gebouw de installatie en 

inventaris van het buurthuis. Kan met betrokken partijen 
(aannemers, installateurs leveranciers) de wensen van het 
buurthuis en haar kernpartners bespreken en op basis hiervan 
advies aan het bestuur uitbrengen.  

3 Bestuurslid communicatie en PR: Het bestuurslid communicatie 
en PR heeft affiniteit en kennis om de belangen van SBdH op een 
adequate wijze intern en extern te delen met de betrokkenen bij 

het buurthuis de Hoven. Hierbij gebruik makend van de 
beschikbare communicatiemiddelen.  
Voor alle 3 bestuursfuncties geldt: Herkent zich in de missie en 
doelstelling van SBdH en kan deze uitdragen. Heeft een netwerk 

in de Hoven (woont bij voorkeur in de Hoven) en Zutphen. Kan 
per maand 4 tot 8 dagdelen besteden aan het bestuurswerk.  
Volledige profiel en meer informatie te verkrijgen d.m.v. een mail 
aan voorzitter@buurthuisdehoven.nl. 

http://www.buurthuisdehoven.nl/
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De wijkbewoners: 
 

 
 
 
 

We zoeken vrijwilligers die ons willen helpen met, O.a. voor het 
organiseren van activiteiten voor gezinnen, de jeugd en ouderen, 
maar ook voor kantinebezetting, onderhoud, schoonmaken en 
ondersteuning bij de bouwwerkzaamheden en het vergroten van 

de sociale cohesie in de wijk. Vrijwilligers maken uiteindelijke het 
verschil van wat er mogelijk is in de wijk en de leefbaarheid. 
U kunt u aanmelden via info@buurthuisdehoven.nl. 
 

 

Wijk ontwikkelingen: 
Routenetwerk de Hoven. 

Bij het realiseren van het Klompenpad de Hoven is enig 
oponthoud opgetreden i.v.m. toestemming voor het gebruik van 
overpad van ProRail, landeigenaren en pachters, waardoor de 
voorgestelde route aangepast moet worden. De werkgroep wil 

een mooie route realiseren die aansluit op bestaande 
klompenpaden en wandelingen. 
De fietsroute de Hoven kan binnenkort officieel worden geopend. 
De laatste hand wordt gelegd aan de wegbewijzering en het 

plaatsen van infoborden. 
 

 

Vanuit de wijkraad 

Na de online vergadering van maandag 13 december is er veel 

gebeurd binnen de wijkraad. Door omstandigheden heeft Isabell 

Verhoef haar functie als voorzitter neergelegd. Frans Hikspoor 

neemt deze functie waar.  

In de afgelopen maanden heeft Esther Teunissen als aspirant lid 

meegelopen en geholpen bij de wijkraad. Zij heeft op basis van 

de ervaringen, besloten geen functie te gaan vervullen. 

De wijkraad is dus hard op zoek naar nieuwe leden. Wil je iets 

betekenen voor jouw wijk? Meld je dan via 

secretaris@wijkraaddehoven.nl  

 

De Hoven verlicht 

Ook dit jaar waren de straten in onze wijk prachtig en sfeervol. 

De straatprijs was meteen duidelijk want De Teuge stak er met 

kop en schouders bovenuit. Op de nominaties voor de woningen 

is gestemd. De winnaar is: Achterhoven 56 - Aad en Hannie van 

Stijn. Zij zijn inmiddels verrast met een fleurige prijs.  

 

mailto:info@buurthuisdehoven.nl
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Groenplan de Teuge: 

Na de presentatie van het plan in de wijkraadvergadering van 13 

december jl., bleek er onduidelijkheid te zijn over het proces en 
twijfels bij de invulling van het plan. Vragen en opmerkingen 
daarover konden tot 11 januari ingestuurd worden bij de Gerard 
van den Blink, projectmanager. Deze reacties worden binnen de 

gemeente besproken in de projectgroep en eind januari 
teruggekoppeld aan de bewoners. 
 

VAN ZVV DE HOVEN: 

Ook dit jaar houdt ZVV de Hoven op veler verzoek de 
jaarlijkse rookworstactie. De wijd en zijd bekende 
ambachtelijke authentieke Heufse rookworsten zijn 

inmiddels een begrip in de regio. De gehele opbrengst van 
deze actie komt ten goede aan onze jeugdafdeling. 
Bestelmogelijkheid 1 
Bestel en betaal de rookworsten helemaal "Coronaproof" vooraf 

via de webshop op onze website. Om de bestelde rookworsten 
zoveel mogelijk Coronaproof te kunnen bezorgen, is het nu al 
mogelijk om uw rookworsten te bestellen via de webshop op 
onze website. U kunt ervoor kiezen om uw bestelling te laten 

bezorgen op zaterdag 29 januari 2022 of u kunt op die dag de 
bestelde worsten zelf afhalen in of bij de kantine van 
voetbalvereniging De Hoven.  
LET OP! Afhalen kan alleen op: Zaterdag 29 januari 2022 van 

10.00 – 13.00 uur. Op sportpark Molenweg Oost, Molenweg 36 
7205 BD DE HOVEN (ZUTPHEN) Houdt u zich alstublieft aan de 
aangegeven afhaaltijden en komt u zoveel mogelijk alleen naar 
het sportpark i.v.m. de geldende Corona maatregelen. Ter 

plaatse wordt aangegeven welke spelregels van toepassing zijn. 
Bestelmogelijkheid 2 
Bel met Hein van de Heufse rookworstenlijn. Hou er rekening 
mee dat dit alleen kan op zaterdag 29 januari a.s. van 

klokslag 09.00 uur tot 12.00 uur! Geef uw bestelling dan 
door, of stuur uw bestelling via een bericht via dit 
telefoonnummer 0658965511  

De lijn opent stipt om 09.00 uur (niet eerder dus!) en sluit met 
dezelfde stiptheid weer om 12.00 uur.  Voor de bestellingen 

geldt: Voor 12.00 uur besteld = dezelfde dag in huis.  
Bestelmogelijkheid 3 
Bent u nou echt helemaal niet in de gelegenheid om te bestellen 
of op de hoogte van onze actie dan niet getreurd! Dit jaar zullen 

er op 29 januari a.s. als vanouds ook worstenverkopers "live" 
de wijk in gaan! 
Prijslijst: 

• 1 zak met 3 overheerlijke authentieke ambachtelijke 

Heufse rookworsten voor maar € 
7,50 
• 3 zakken met 3 overheerlijke 
authentieke ambachtelijke Heufse 

rookworsten voor maar € 20,00 
• 10 zakken met 3 overheerlijke 
authentieke ambachtelijke Heufse 
rookworsten voor maar € 65,00 

Bestel en betaal ze bij voorkeur vooraf 
via de website via deze link: 

https://www.zvvdehoven.nl/714/rookworstactie-2022/ 

Geef bij uw bestelling in het opmerkingenveld duidelijk aan of u 
de rookworsten thuisbezorgd wilt hebben, of dat u ze zelf op 
komt halen op de aangegeven tijd op ons sportcomplex! 

Namens onze jeugdafdeling alvast hartelijk dank voor uw 
steun en eet smakelijk! 
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Museum Boer Kip,  
 

Oude Touwbaan26, heeft heel veel last van alle corona 
maatregelen gehad. Ook toen er weer enige versoepelingen 
mogelijk waren konden wij het museum niet openen omdat de 
afstand maatregelen niet uitvoerbaar waren. 

Toch zijn we gelukkig vorig jaar een paar weken wel weer 
opengegaan. En dat was prima. De bezoekers konden ons direct 
weer vinden. Daaruit bleek dat mensen ons museum graag willen 
bezoeken. 

We gaan er dan ook nu vanuit dat we vanaf 30 April weer de 
weekenden opengaan tot en met eind september.  
Groepen kunnen al vanaf April via een reservering door de week 
een bezoek brengen aan het leukste museum van Zutphen.  

Ons museum wordt beheerd door vrijwilligers, meestal uit de 
Hoven. Als u ook vrijwilliger wil worden, heel graag. We kunnen 
altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken. Wilt u zich opgeven of heeft 
u daar vragen over, belt u dan gerust met Derk Jan Verstand. Tel 

0651562619 of mail naar dj.verstand@chello.nl 
Wij nodigen u uit om deze zomer een kijkje te komen nemen. 
Veel bezoekers komen meer dan één keer. 
  

   
 

 

Buurtkoelkast – nu al goed gebruikt! 

Sinds kort heeft de Hoven een eigen buurtkoelkast! Hij staat 

sinds december te pronken voor de oude snackbar aan de Weg 

naar Voorst. Vooral de verlichting in het donker zorgt ervoor dat 

je ‘m vast al eens hebt zien staan.  

Ook al staat de koelkast er nog maar sinds kort, er wordt al veel 

gebruik van gemaakt. Dagelijks komen meerdere mensen eten en 

drinken brengen, en komen er minstens 

zoveel mensen om de koelkast weer 

leeg te halen. Iedereen kan gratis en 

voor niets gebruik maken van de 

koelkast.  

Er is blijkbaar veel behoefte aan een 

buurtkoelkast, om meerdere redenen. 

Naast het tegengaan van verspilling 

helpt het mensen om kosten te 

besparen, en verbindt het de mensen 

in de buurt.  

De Stadsonderneming Zutphen heeft 

het idee uit het buitenland naar Zutphen gehaald. Diverse 

vrijwilligers hebben geholpen om de koelkast vervolgens te 

realiseren. Naast De Hoven zullen er binnenkort nog een paar 

koelkasten komen in Warnsveld en in het Waterkwartier, en 

misschien in Noordveen. Omdat er veel vraag is naar producten  

Of als je vanuit je werk te maken hebt met voedsel, waarbij af en 

toe wat weggedaan moet worden, denk dan aan de koelkast en 

plaats het erin. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende aanbod 

blijft, helpen we elkaar, en besparen het milieu.  

Heb je vragen, of wil je verder in contact komen, dan kun je 

contact opnemen met geert_leerink@planet.nl 0620496944. 
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Projectteam Klimaattuin De Hoven gaat door met groener 

en prettiger maken van de wijk 

Voortvarende start met ontstenen van tuinen en 

afkoppelen van regenpijpen 

 

 
 

Het project Klimaattuin De Hoven heeft afgelopen najaar een 

prima start gehad. Het is gelukt om tien tuinen 

klimaatvriendelijker te maken. Door stenen te verwijderen en zo 

ruimte te bieden aan planten. En door regenpijpen los te 

koppelen van het riool en zo het water – al dan niet via een 

regenton – te benutten in de tuin. Voor 2022 is het doel 

minimaal 25 tuinen groener te maken.  

 

 

 

 

‘Door tuinen groener te maken en er meer water in te brengen, 

zorgen we dat we in de zomer minder last hebben van 

verdroging en dat er op heel warme dagen meer afkoeling is in 

de wijk’, verklaart Saskia Bender, die als tuincoach actief is in het 

project. ‘Bovendien bieden groene tuinen meer ruimte aan 

insecten, vogels en andere dieren en diertjes. En maken ze de 

wijk prettiger om in te leven.’ 

Samen met wijkbewoners Geert Leerink en Ton de Haan heeft 
Saskia het project opgezet. Met de tien klimaatvriendelijkere 

tuinen als resultaat. En hiernaast veel positieve reacties en 
medewerking van wijkbewoners 

Tuinen en vrijwilligers gezocht! 

Het team is nu klaar om meer tuinen te helpen aanpakken. Te 

beginnen bij de geïnteresseerde tuinbezitters die zich al hebben 

aangemeld na eerdere publiciteit. Nieuwe aanmeldingen zijn heel 

welkom. Bovendien kan het enthousiaste team van vrijwilligers 

versterking gebruiken bij het verwijderen en afvoeren van stenen 

en tegels.  

• Heb je een tuin en wil je graag een gesprek met tuincoach Saskia 

over de mogelijkheden om je tuin klimaatvriendelijker te maken?  

• Of ben je een behulpzame buurtgenoot die ons graag af en toe 

wil helpen met ontstenen? 

Dan kun je ons bellen of mailen via: 

• klimaattuin@zutphenenergie.nl 

• (0575) 71 20 72 
•  
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Wijk agenda en weetjes: 
 

1) Als de Corona regels het toelaten is er op woensdag 16 
februari 2022 om 20:00 uur een politiek café in de Hoven 
waar de politieke partijen die mee doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen hun visie op de Hoven 

presenteren.  
 
2) Er is elke woensdagmorgen van 10:00-11:00 uur een 
inloopspreekuur van het social wijkteam van Perspectief 

in de HOP woning Molenweg. 
 
3) Samen wandelen in de Hoven start weer vanaf 
maandag 24 januari elke maandag om 14:00 uur vanaf 

Ontmoetingscentrum de Mulderskamp 
 
4) De Hoven Geschiedenis oproep voor foto’s: 
Wie o wie kan ons helpen aan foto's van middenstanders uit de 

Hoven vanaf 1950 tot 2000. Wij zijn bezig met een presentatie 
over de middenstand van de Hoven. Van de panden hebben wij 
inmiddels al veel foto's, maar het is zo leuk om foto's van de 
eigenaren te hebben, dat maakt de herkenning nog levendiger. 

Als u foto's heeft en u wilt dit niet op de mail zetten wil ik ze wel 
komen halen. Zet wel uw adres erbij of uw telefoonnummer. 
U kunt mailen naar: 49ghmb@gmail.com 
Gerrie Willemsen 

Gerrie Meijboom 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOT SLOT – UW INBRENG IS WELKOM; 
 

Organiseert u een activiteit in de wijk voor de wijk, meld deze 
aan bij ons, met een korte beschrijving, doelgroep, de datum en 
tijdstip en of hier eventuele kosten aan verbonden zijn. De 
activiteit wordt opgenomen in de wijk agenda en op de website. 

Stuur de gegevens naar info@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 naar 

info@buurthuisdehoven.nl. 
Daarnaast leggen we de nieuwsbrief op centrale plekken in de 
Hoven, zoals de buurtsuper, de kapper, de Gezondheidscentrum 
Rozenkwekerij de Wilde. Daarnaast wordt deze uiteraard op de 

website van het buurthuis geplaatst en via de diverse sociale 
media van de wijk verspreidt.  
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). 
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