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Concept      
 

 
1. Opening 
De voorzitter, de heer Hülsmann, opent de vergadering om 20:00 uur. Hij heet ca. 50 aanwezige leden 
van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden Sal van Son en Hessel Posthuma en de namens de 
gemeente aanwezige stadsdeelmanager Steven Gerritsen. Vervolgens verwelkomt hij 'nieuwe' 
dorpsgenoten: Lenie Blanken en Peter Klein (nr 112), Inge en Herman Schaap (nr 92), Sjoerd Tomas 
en Annemieke Scholten (nr 16), Jorien Nijhuis (83), allen aanwezig, alsmede Sanne Geutjes en 
Matthijs Feenstra (nr 27c), familie Visser (nr 43), Henk vd Zwan en Inger Schuitemaker (nr 107), 
Valérie Boor (nr 108b). Mooi dat er weer zoveel nieuwe bewoners in Hoog Soeren zijn. 
 
2. Ingekomen stukken en Mededelingen 
Er zijn berichten van verhindering binnengekomen van enkele dorpsgenoten (de heer en mevr. Simon 
Thomas, van Es en de Jong, mevr. Aris, mevr. Boor en mevr. van Kooten). Er zijn geen verdere 
mededelingen 
 
3. In Memoriam 
Terugblikkend op het afgelopen jaar memoreert de voorzitter het overlijden van ons erelid de heer 
Zweverink, en van mevrouw Koning en mevrouw Top en, zeer recent, van de heer Harleman. De 
vergadering herdenkt hen met een moment stilte. 
 
4.  Notulen van vorige vergadering (02 April 2014) 
De notulen worden goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. N.a.v. de notulen vertelt de 
secretaris over de status van  
• het wild hek rond Soeren (nog niet overal opgehoogd, in afwachting van archeologisch werk),  
• de telefoonlijst en de vermelding van 'handige jongens en meisjes' die bereid zijn om mini klusjes 

te doen (nog niet uitgevoerd, want dat gaat op de nieuwe website komen),  
• het aanbieden van onze 'heidegehucht' boekjes bij een boekhandel (nog niet gedaan), en  
• de gewenste verbetering van mobiel telefoon bereik (we krijgen geen response op onze verzoeken 

aan providers). 
 
5.  Jaarverslag 2014 
Het jaarverslag wordt goedgekeurd, onder dankzegging aan de secretaris. N.a.v. het verslag vertelt de 
secretaris over de situatie rond Radio Kootwijk en de vrees voor overlast van de te verwachten vele 
bezoekers die op activiteiten afkomen die onder de paraplu van Staats Bos Beheer georganiseerd 
worden (en gaan worden). 
 
6.  Financiën 
De penningmeester presenteert een overzicht van de lasten en baten over 2014, licht enkele punten toe, 
en toont de resulterende balans per 31/12/2014. De kascommissie van 2014 heeft de boeken en de 
balans gecontroleerd en in orde bevonden. De voorzitter van de commissie, de heer Pinkse, vertelt in 
het kort de bevindingen. Naar aanleiding hiervan wordt het overzicht van baten en lasten 2014 
goedgekeurd en wordt de penningmeester, mevr. Mak, décharge verleend over het boekjaar 2014. De 
voorzitter bedankt de kascommissie 2014 voor hun werk. De kascommissie 2015 wordt samengesteld: 
de heer Jonker wordt voorzitter, mevr. van Kooten wordt lid en de heer Bolkestein biedt zich aan als 
reserve lid.  
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7. Begroting 2015 en contributie 
De penningmeester bespreekt de begroting voor 2015. Significant is het 1200 jaar Hoog Soeren feest 
dat de begroting dit jaar nagenoeg verdubbeld. Voor de helderheid zijn verschillende posten voor dit 
feest uitgesplitst. De heer Posthuma vertelt dat het historische over Hoog Soeren boekje 
(bestemmingreserve) bij het feest eind Augustus klaar zal zijn 
De aanwezige leden keuren de begroting goed. De jaarlijkse contributie wordt vastgesteld op 10 Euro 
per enkel volwassen lid en 20 Euro voor meer-personen huishoudens (ongewijzigd).  
 
8. Hoog Soeren 1200 jaar 
De heer Posthuma vertelt namens het comité 'Hoog Soeren 1200' bloemrijk over de voorbereidingen 
voor het feest. Het programma is tevens uitgebreid toegelicht in het Lente Pomphulletje. Het is de 
bedoeling dat het feest een herkenbare dorpsgebeurtenis moet worden zowel voor huidige als voor 
vele oud-bewoners.  
Hij roept aanwezigen op om beschikbare adressen van oud-bewoners aan het comité door te geven. 
ook vraagt hij om oude foto's en/of verhalen e.d. Informatie over, en opgeven voor het feest zal via een 
speciaal daartoe ingerichte website plaatsvinden (hoogsoeren1200.nl). Er gaan formulieren rond in de 
zaal waarop bewoners zich als vrijwilliger kunnen aanmelden. De aanwezigen tonen zich zeer 
enthousiast. De voorzitter dankt het comité voor zijn initiatieven en inspanningen. 
 
9. Zaken van Algemeen belang  
-Vernieuwing website 
De voorzitter licht toe: onze website bestaat al meer dan 10 jaar. De gebruikte software is inmiddels 
verouderd en wordt niet langer ondersteund door de fabrikant. De functionaliteit van de huidige site is 
ontoereikend, waardoor de website ook maar nauwelijks bezocht wordt. Vorig jaar is een aanzet 
gemaakt voor een algehele vernieuwing. Een oproep in het Pomphulletje tot meedenken kreeg slechts 
één reactie vanuit het dorp. Het bestuur heeft inmiddels enkele opties onderzocht; een veelbelovende 
optie lijkt het zogenaamde digitale dorpsplein van "mijnbuurtje.nl". Er zijn echter nog 
onduidelijkheden over o.a. de mate van flexibiliteit qua deelname en bijbehorende kosten. In Mei 
hopen we een beslissing te kunnen nemen.  
-Mededelingen van diverse verenigingen  
• De voorzitter vraagt de heer Peters als commandant van de vrijwillige brandweer verslag te doen 

van de activiteiten van de Vrijwillige Brandweer Hoog Soeren het afgelopen jaar. De heer Peters 
vertelt dat de brandweer in 2014 24 keer moest uitrukken (voor natuurbrand bos/hei, storm schade, 
schoorsteenbrand, autobrand en voor brandmelding Oranjeoord). Voorts levert de brandweer elk 
jaar een fantastische bijdrage tot het plezier bij het Oranjefeest in Hoog Soeren. De brandweer gaf 
demonstraties met hun wagen in regio Noord Holland (Schoorl) en Limburg Noord. Tot slot waren 
er afgelopen jaar een aantal jubilarissen bij de brandweer: Richard Visser en Rene van Lier 
(beiden uit Radio Kootwijk, elk 12.5 jaar), Jaap Westerwoudt (20 jaar) Gerard Zweverink en Jan 
ten Bosch (25 jaar bij het korps)! 

• De heer Huizinga vertelt over de zangvereniging Hoog Soeren (bestaat al 78 jaar). Er wordt elke 
dinsdag gezongen, er waren dit jaar weer optredens bij verzorgingshuizen en bij t Gelre 
ziekenhuis. Er was een geanimeerde dag op de fiets naar Teuge, waarbij o.a. gevierd werd dat 
mevr. Arentsen al weer 25 jaar bij het koor zingt. Ook bij het Hoog Soeren 1200 feest gaat het 
koor actief zijn met tal van liedjes "uyt den oude doosch". 

• De voorzitter noemt tenslotte de tal van andere kleinere clubjes binnen onze gemeenschap 
(tuinclub, bridgeclub, boekenclub, kookclub, etc.), alle belangrijk voor de sociale cohesie binnen 
het dorp. 

 
11.  Rondvraag 
• De heer Huizinga vraagt of de straatverlichting in Soeren sinds kort met opzet op halve kracht 

werkt (sfeerverlichting?). Het bestuur weet er niet van. Ook de heer Gerritsen van de gemeente 
Apeldoorn denkt niet dat er een bewuste trend is ingezet. Het bestuur adviseert om in zulke 
gevallen de buitenlijn te contacten (dat gaat tegenwoordig via de gemeente website; alternatief is 
14055 te bellen - maar die is wel erg vaak in gesprek....). 
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• De heer Dusseldorp maakt zich zorgen over de kruising van de Soerenseweg met het fietspad 
boven aan de heuvel (vanaf Soeren zo'n 200 m voor de JC Wilslaan). Er staan weliswaar 
haaientanden op het fietspad geschilderd, maar die liggen vaak verstopt onder blad. Zou de 
gemeente er niet ook nog voorrangsbordjes moeten plaatsen ? Het bestuur gaat de gemeente 
vragen.  

• De heer Dusseldorp vraagt voorts over het beukenhaagje dat er wel of niet geplaatst zou gaan 
worden tegenover het Pannenkoekenhuis. Het bestuur antwoordt dat de gemeente het nog steeds 
van plan is, maar dat dan op een plant-technisch goed moment wil doen. 

• De heer Jonker meent dat er behoefte is aan een nieuwe telefoonlijst; dat de informatie op zo'n 
nieuwe website aan deze behoefte niet zal voldoen. De aanwezige leden vallen hem bij. De 
secretaris zegt toe dan voor de zomer een nieuwe lijst te publiceren. 

• De heer Jonker vraagt voorts of er een buurmannen borrel zal zijn op 6 april of niet, want 2e 
paasdag. De voorzitter dankt de heer Jonker voor zijn oplettendheid. Ter plekke wordt besloten de 
April ronde van de buurmannen borrel over te slaan.  

• De heer Jonker vraagt tot slot of het comité 1200 de status van genodigden en aanmeldingen 
toegankelijk kan maken, opdat buurtbewoners mee kunnen denken over wie nog meer uit te 
nodigen. Het comité gaat daar mee aan de slag, maar moet ook aan de privacy van betrokkenen 
denken.  

• Mevr. van Zuylen vraagt nog eens aandacht voor onderhoud van de onverharde wegen. Het 
bestuur geeft aan i.h.a. zeer tevreden te zijn over wat de gemeente doet en hoe zij reageren op 
verzoeken. Het bestuur adviseert om wanneer er extra onderhoud nodig lijkt, of waar de gemeente 
misschien een gedeelte vergeten lijkt, de buitenlijn te contacten (dat gaat tegenwoordig via de 
gemeente website); alternatief is 14055 te bellen).  

• De heer Bolkenstein vraagt opheldering of er weggetjes zijn die de gemeente niet doet, misschien 
omdat ze particulier eigendom zijn ? Het bestuur antwoordt dat de gemeente in principe alle 
weggetjes probeert te onderhouden (bijna alle weggetjes zijn overigens officieel particulier 
terrein). Het bestuur acht het goed mogelijk dat sommige gedeeltes structureel worden 
overgeslagen, omdat ze teveel overgroeid zouden zijn. Daar is met behulp van de gemeente best 
verandering in te brengen, maar dat vergt wederom specifiek contact met 'de buitenlijn'.  

• Tot slot zegt de heer Posthuma dat het hem duidelijk is dat de dorpsgenoten eigen initiatief in deze 
moeten nemen. Hij dankt het bestuur voor een effectieve vergadering.   

 
12.  Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 21:30 uur onder dankzegging aan alle aanwezigen, en 
ook met dank aan Hotel Oranjeoord voor hun gastvrijheid. 
 
 
++++++++06.04.2015, Marco Boersma, Secretaris 


