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Van de redactie 
 
Sal van Son is in de redactie opgevolgd door Hr. Boss. 
Margriet van Koperen heeft haar taak overgedragen 
aan Els Krul. Wij zullen onze dankbaarheid voor hun 
jarenlange inzet op een passende wijze tonen in de Al-
gemene Ledenvergadering in maart 2006.  
 

In de Stentor van begin mei heeft een artikel gestaan over een stoere mijnheer 
die vertelde dat hij, ongeveer in zijn eentje, direct na de oorlog de munitie die 
door de Duitsers was achtergelaten heeft opgegraven en dat alles in de Noordzee 
is gedumpt. Er zou eigenlijk niets meer liggen in de bossen.  
 
Het is onbegrijpelijk dat de gemeente Apeldoorn niet heeft gereageerd op dit 
bericht, per slot van rekening is er de laatste jaren heel veel geld uitgegeven aan 
het opruimen van deze munitie en ook de komende jaren zal dit nog gebeuren.  
Het opruimen van de munitie dat jarenlang is blijven liggen blijkt ook wel no-
dig. Ieder jaar verschijnt er een jaarverslag waar-
in door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor 
het opruimen rekening en verantwoording wordt 
afgelegd. Ook in 2004 is er veel en gevaarlijke 
munitie opgegraven en onschadelijk gemaakt. In 
het “Pomphulletje” dat in het najaar verschijnt, 
zullen wij een uitreksel van dat verslag publice-
ren.  
 
Na de nieuwe lantarenpalen zijn er nu ook dubbele vlaggenmasthouders aan 
deze palen bevestigd zodat het dorp er weer vrolijk uitzag op 30 april en 5 mei. 
 
Dit jaar viel ook een inwoner van Hoog Soeren de eer te beurt om een ko-
ninklijke onderscheiding te krijgen. Het heeft de koningin behaagd om Mw. 
T.C. van den Berg te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 
Dit o.a. vanwege haar bijzondere verdiensten in de Kinderpsychiatrische zorg 
wat tot een nieuw en eigen tarief binnen de AWBZ heeft geleid. Tevens ont-
stond op haar initiatief een vernieuwende samenwerking tussen kinder- en 
jeugdpsychiatrie en de jeugdhulpverlening. Hierbij onze felicitaties. 
 
Verder wenst de redactie u een fijne zomer toe en een prettige vakantie. 
 
Bijzondere vakantiebelevenissen die u met ons wilt delen zijn welkom. U kunt 
die en/of andere kopij inleveren bij een van de redactieleden voor 15 augustus 
a.s.. 
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Onze Stapeldrager 
 
is verbaasd over 
de rapportage van 
de vele gevonden munitie 
in de Hoog Soerense bossen. 
 
 

Mededelingen uit het dorp 
 
 
Geboren: 
Op 30 april is geboren Loles Pippa,  
dochter van Jesse van Weezel en Lea Piek. 
Van harte gelukgewenst hiermee. 
 
Wij gedenken: 
Mw. N. Coevoet-Teding van Berkhout. 
De redactie betuigd hierbij zijn deelneming en wenst de familie veel sterkte toe 
de komende tijd. (een in memoriam verderop in dit blad) 
 
 
Mededelingen van de Buurt-en Belangen Vereniging 
 
Dauwtrappen 2005 
 
Op 5 mei 2005 was het hemelvaartsdag (en ook nog bevrijdingsdag) reden om 
eens vroeg uit de veren te komen en deel te nemen aan de dauwtrapfietstocht die 
weer georganiseerd was door de buurt- en belangenvereniging van Hoog Soeren 
en Assel. Geweldig om met elkaar op de fiets te stappen en de flinke kou te trot-
seren, maar droog weer. 
Hoog Soeren vertrok vanaf de Wilhelminalinde om 07.00 uur en de Asselaren 
sloten bij Assel aan. Jan Koning die de organisatie en leiding had fietste voorop 
en voerde ons resoluut richting Milligen. Wat je wel weet maar te weinig mee-
maakt, het is zo prachtig ’s ochtends vroeg, de dauw op de velden, het tere groen 
rond de bomen, de mooiste luchten, je zou er dichterlijk van worden, b.v. “flar-
den van dromen 
fris gevangen door de ochtenddauw 
zachte tere gewelven van groen 
en overal die stille kou..” 
nou… zo zie je maar… 
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We moesten nog behoorlijk fietsen voor de eerste koffiestop vlakbij Kootwijk. 
Vervolgens een mooie route rond het Kootwijkerzand. Bij het bushokje(wat on-
der monumentenzorg valt) van Radio Kootwijk stond ons ontbijtje klaar. Daar 
dronken we eerst een Oranjebitter op de bevrijding 60 jaar geleden en aten we 
beschuit met muisjes ter ere van de geboorte van de dochter van Lea en Jesse 
van Weezel (Hotel Hoog Soeren) die haar Loles Pippa hebben genoemd. Ook de 
traditionele eieren met spek verdwenen als sneeuw voor de zon in onze magen. 
Maar nu vlug weer trappen; de dauw is inmiddels verdwenen. Veel mooie voor-
jaarsbloempjes in de bermen en een lekker zonnetje. Weer langs Halte Assel, 
maar de mensen die hier af konden haken fietsten sportief verder omhoog naar 
Hoog Soeren. 

Verrassend was de finish nl. niet in Hoog Soeren zelf maar aan de voet 
van de berg (nou ja). Daar stond de borrel klaar.!! 
Iedereen, en in het bijzonder Jan Koning, die heeft meegeholpen om de-
ze tocht te organiseren:Heel veel dank!! Nog een hartelijke groet aan 
Laura Groenhaerts die ons verwende door drankjes te brengen en zelf de 

lolly’s voor haar rekening nam. 
 
Het was allemaal vet-cool zal ik maar zeggen. 
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Het Zomerfeest 
 
Zoals al eerder is aangekondigd, is er 9 juli a.s. 
een zomerfeest op het prachtige Haslo voor alle 
Hoog-soerenaren, met de inzet en medewerking 
van veel Hoog-soerenaren. Noteer deze datum 
goed in uw agenda, want zoiets mag je niet mis-
sen. 
Het is ongeveer 15 jaar geleden dat op die loca-
tie een feest gehouden is voor het dorp en diege-

nen die daar bij waren, hebben daar nog steeds fantastische herinneringen aan. 
Een reden om het weer eens te organiseren. 
We beginnen om 16.00 uur en er is voor elk wat wils: een kinderprogramma, Jeu 
de boules, klootschieten, een seniorenprogramma, muziek en natuurlijk een Bar-
becue. 
Nadere details worden in juni bekend gemaakt. Heeft iemand nog een leuke 
suggestie, dan horen wij dat graag. 
Tot 9 juli. 
Catharine Keukens, Jan Koning en Gerrit Zweverink. 
 
 
Vlaggen in Hoog Soeren  
 
Het zal geen enkele inwoner van Hoog Soeren ontgaan zijn dat er op Koningin-
nedag en op 5 mei met dubbele vlaggen gevlagd kon worden. Nadat er nieuwe 
en mooiere lantaarnpalen waren geplaatst bleek dat de houders van de vlaggen-
masten niet meer pasten. Uiteindelijk heeft de gemeente Apeldoorn er voor ge-
zorgd dat er nieuwe houders kwamen waarin twee vlaggen pasten. Bovendien 
was men het bij de gemeente met ons eens dat 1 vlag 
per houder geen gezicht was. Wij ontvingen van de 
gemeente extra vlaggen zodat wij de traditie van “vlag-
gen uit” op genoemde dagen op niveau in ere kunnen 
houden. Wij zijn de gemeente Apeldoorn erkentelijk 
voor de beslissing om ons extra vlaggen te schenken en 
ook voor de moeite die men gedaan heeft om deze 
vlaggen op tijd te leveren. 
Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd wie er voor zorgt dat de vlaggen op-
gehangen worden en ook weer gestreken worden. Tot dit jaar gebeurde dit door 
leden van de vrijwillige brandweer vanuit een brandweerauto. Echter, de hou-
ders zijn aan de nieuwe lantaarnpalen zo hoog bevestigd dat het een hele toer 
wordt dit vanuit de auto te doen. In de toekomst zal het ophangen van de vlag-
gen moeten gebeuren met behulp van een veilige ladder. Dit jaar hebben Marjo 
van der Sluijs en Wim Bloemendaal er voor gezorgd dat op 5 mei gevlagd werd. 
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Wij zijn van mening dat deze traditionele taak, die in Hoog Soeren twee maal 
per jaar wordt uitgevoerd, door meerdere mensen gedeeld zou moeten worden. 
Wij vragen daarom vrijwilligers die bereid zijn een keer in de drie of vier jaar 
tijdens Koninginnedag of op 5 mei de vlaggen op te hangen en te strijken. Op-
gave bij Jan Koning, Telefoon 5191712. 
 
 
Nieuws van “Pomphul” (Ruimzicht) 
 
Eind april is er voor de directe buren van “Pomphul” en het bestuur van de 
buurt- en belangen vereniging uitleg gegeven over de voorlopige plannen met 
betrekking tot de nieuwbouw “Pomphul”. Deze plannen zijn voorlopig en moe-
ten nog een tijdrovend circuit door en kunnen dus nog veranderen.  
Er komen 8 appartementen in twee gebouwen die haaks op de weg staan. De 
appartementen zijn ruim en hebben een balkon. Het gebouw zal niet hoger wor-
den dan het nu is. Achter het gebouw komen parkeergarages. De architect heeft 
duidelijk zijn best gedaan om de (over)last voor de direct aanwonenden te be-
perken.  
Het gebouw zal de (ons bekende) naam “Ruimzicht” gaan dragen. De apparte-
menten kunnen gekocht dan wel gehuurd worden. Als indicatie wordt een koop-
prijs opgegeven van € 400.000,- tot € 450.000,- en een huurprijs van € 1300,- 

per maand. Er wordt geprobeerd een zorgcentrum te 
creëren. Gegadigden die een binding hebben met Hoog 
Soeren hebben voorrang. Zij kunnen zich opgeven bij 
“Beter Wonen” in Loenen (dhr de Man). 
Het is nog onduidelijk wanneer er gesloopt en daarna 
gebouwd kan gaan worden. In het snelste geval kan dit 
binnen twee jaar. Indien het tegen zit kan dat veel langer 
duren. Het bestemmingsplan zal in ieder geval gewij-
zigd moeten worden.  
Wij zullen de gemeente verzoeken alle mogelijke me-

dewerking te verlenen om de procedure zo kort als mogelijk te houden en hou-
den u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen. 
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Kapel aangewezen tot Gemeentelijk Monument 
 

De kapel, Hoog Soeren 44, is in maart 2005 bij besluit van 
burgermeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn 
op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst. Dit besluit 
is gebaseerd op advies van een extern bureau op basis van 

de architectonische kwaliteiten, de betekenis voor de wetenschap en de cultuur-
historische waarde van de kapel, die hieronder verkort zijn weergegeven. 
 
a) Architectonische kwaliteiten: Een markante vormgeving bepaald door een 

eenvoudige bouwmassa met zadeldaken, witgepleisterde gevels, een klok-
kentorentje, de portaaluitbouw en de rondboog vensters met glas-in-
loodramen. De vormgeving sluit aan bij het dorpse karakter van Hoog Soe-
ren met haar kleinschalige bebouwing. De verbouwing van 1933 heeft di-
verse elementen toegevoegd onder invloed van de Amsterdamse School die 
typerend is voor het tweede kwart van de twintigste eeuw. Genoemd wor-
den de toegangsdeuren en de oculusvensters met bakstenen lijsten. Het 
kerkje vormt door de opvallende verschijningsvorm en de prominente situe-
ring een beeldbepalend element in het dorp. 

b)  Betekenis voor de wetenschap: Het gebouw geeft een duidelijk beeld van 
de verschillende architectonisch-historische ontwikkelingen in de eerste 
helft van de twintigste eeuw. Het is een goede representant van eenvoudige 
kerkelijke architectuur binnen een kleinschalige gemeenschap. De glas-in-
loodramen uit 1920 en 1933 geven een indruk van 
het werk van de ateliers Wernink en Bokhorst uit 
Deventer waardoor ze geleverd zijn. 

c) Cultuurhistorische waarde: Het kerkje verwijst naar 
de historische ontwikkelingen die Hoog Soeren heeft 
doorgemaakt van de bijeenkomsten in het Jachthuis 
tot de boerderij van de familie Eikendal en de bouw 
van de huidige kerkzaal in 1904. Ook de relatie met 
de familie Parqui die verschillende elementen zoals 
de dakruiter en een glas-in-loodraam geschonken 
heeft draagt hieraan bij. De centrale plaats in het 
dorp de hoge ligging tegenover een open veld en de 
belendende bebouwing van kleine landhuizen en 
boerenschuren leidt tot een totaalbeeld waarin verschillende historische 
aspecten van Hoog Soeren tot uiting komen.  

 
Het doet ons goed dat de gemeente Apeldoorn onze kapel op deze wijze be-
schermenswaardig heeft verklaard. Inmiddels is op de zijkant van het voorpor-
taal van de kapel het groen-witte schildje aangebracht waaraan het gebouw als 
gemeentelijk monument herkenbaar is. 
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Onthulling herinneringsraam 100 jaar kapel Hoog Soeren 
 
In november 2004 bestond de kapel in Hoog Soeren 100 jaar. Daar is toen aan-
dacht aan besteed in een overzichtstentoonstelling en door het uitbrengen van 
een prachtig boekje. 
De wens om een herinneringsraam in de kapel aan te brengen is door diverse 
spontane giften onderstreept en een groot gedeelte van het benodigde bedrag is 
zo al bij elkaar gebracht. 

 
Het afgelopen half-
jaar zijn er ideeën 
voor het raam aan-
gedragen. Een com-
missie heeft hierover 
gesproken met de 
kunstenares Gaby 
Bovelander, woon-
achtig in Hoog Soe-
ren. Zij heeft na een 
aantal gesprekken 
graag de opdracht 

aanvaard een ontwerp te maken voor een glas-in-lood-raam voor de kapel. Haar 
uiteindelijke ontwerp is door de commissie met veel instemming begroet en de 
gemeente Apeldoorn heeft inmiddels de monumentenvergunning verleend. Gaby 
is ondertussen al hard met prachtig antiek mondgeblazen glas aan het werk. 
 
Op zaterdag 27 augustus a.s. zal de onthulling van het raam door Ds. de Bruijn 
plaatsvinden tussen 16.00 en 17.00 uur. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.  
 
Mocht u nog een financiële bijdrage willen leveren aan het raam dan is uw gift 
meer dan welkom op postbank 111 65 00 of rabobank 3833 080 46 t.n.v.  
Herv./Geref. Kerkgem. West wijkdeel 1 met vermelding van “voor herinnerings-
raam kapel”. 
 
Henk van Kampen 
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In Memoriam 
 
21 maart j.l. is overleden Jonkvrouw N.Coevoet-Teding van Berkhout, voor hen 
die haar goed gekend hebben: Nella. In haar heeft onze dorpsgemeenschap een 
markante persoonlijkheid verloren, zowel als inwoonster, maar ook destijds als 
bestuurslid en secretaresse van de Buurt- en Belangenvereniging. Zij heeft die 
bestuursfunctie zeer lange tijd vervuld en de belangen van Hoog Soeren stonden 
bij haar altijd voorop. 
In de jaren (1971-1987) die ik met haar heb mogen samenwerken was het begrip 
netwerken nog niet zo’n bekend onderwerp, maar door haar communicatief ge-
drag lukte het bijna altijd contact te leggen met personen die een belangrijke rol 
vervulden in de Apeldoornse gemeenschap en mede daardoor had zij ook goede 
ingang bij diverse autoriteiten en gezagsdragers. 
Haar mening bracht zij altijd naar voren via een keurig gesprek met bijvoorbeeld 
de vraag ”hoe het ermee zat of hoe het procedureel verder moest?” Zij gaf aan 
wat voor de Hoog Soerense samenleving van belang was en zette mede daardoor 
Hoog Soeren op de kaart. Dat was met name van belang voor een dorp waarin, 
vanuit de gemeente Apeldoorn, het bestemmingsplan jarenlang niet aan de orde 
was geweest en onderwerpen als sociale- en particuliere woningbouw, vervan-
ging van de septic-tanks door moderne riolering en andere in die tijd op de 
agenda staande zaken, een grote rol speelden. 
Ze had ook soms een uitgesproken mening en die profileerde ze dan bv. in de 
bestuursvergadering(en). Ze was niet zo gauw geneigd van mening te verande-
ren, maar als je in de discussie of het gesprek met haar jou mening kon onder-
bouwen met vaststaande feiten en onweerlegbare argumenten was ze bereid te 
schuiven, mits…het dorpsbelang maar niet in het gedrang kwam, want dat stond 
bij haar no. 1!! 
Soms was het schuiven moeilijk voor haar. In die tijd kwamen er in de gemeente 
wijkraden. In de dorpen zouden dat dorpsraden worden. De naam buurt- en be-
langenvereniging zou dan veranderen in dorpsraad maar voor haar was het be-
grip Buurt- en Belangenvereniging mede ook vanuit een historisch oogpunt iets 
waaraan je niet kon of mocht komen. 
Ze heeft stad en land afgebeld, deskundigen en gemeenteraadsleden geraad-
pleegd, alle noodzakelijke informatie ingewonnen met als resultaat dat de naam 
gehandhaafd kon blijven doordat een nieuw huishoudelijk reglement en aange-
paste statuten dezelfde rechten gaven als die van de Dorpsraden. 
Met respect denk ik aan haar terug, zowel als oud-voorzitter van de Buurt-en 
Belangenvereniging als in het persoonlijke vlak. Door haar inzet en enorme be-
trokkenheid is zij van grote betekenis geweest voor de maatschappelijke en so-
ciale structuur van de Hoog Soerense gemeenschap in die tijd.  
 
A. Kamerling 
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Onderstaand artikel is overgenomen uit de N.A.C. van Donderdag, 24 maart 
1977. Het is een goed voorbeeld van de positieve en informatieve bemoeienis 
van mevrouw N. Coevoet-Teling van Berkhout. 
 
 

Straatsgewijs (44a) 
 

 
 

   Onze correspondente mevrouw 
N. Coevoet-Teding van Berkhout 
in Hoog-Soeren plaatst kantteke-
ningen bij Straatsgewijs (44) over 
de Kampsteeg in haar dorp. Na 
overleg met de heer J.D. Ziete die 
voor onze krant deze serie ver-
zorgt, stuurde ze ons de volgende 
tekst: 
   Ik geloof niet, dat het verkeer 
van Hoog Soerenaren over de 
Kampsteeg naar het kamp in 
Nieuw Milligen dermate groot 
was, dat men er toe over ging deze 
weg “Kampsteeg” te dopen. Mijn 
overgrootouders Roeloffs, notaris-
echtpaar in Apeldoorn, 

belegden hun geldt in grond, o.a. 
door aankopen in Hoog Soeren, 
halverwege de vorige eeuw. Te-
rugkomend uit Indonesië in 1950, 
zochten wij een naam voor onze 
grond. Wij vonden op de oude 
Kroondomein-kaarten de naam 
“Roelofskampen” voor de 2 wei-
den, die aan de bossen van het 
Domein grensden, het derde stuk 
tegenover Hotel Oranjeoord, ligt 
aan de Kampsteeg, tussen stukken 
land, waarop vroeger Diakoniele-
den recht hadden hun vee te laten 
grazen, de Diakonielanden. Vol-
gens mij heeft het woord “Kamp” 
de betekenis van “stuk onbebosd 
land” bijv. akkers, weiden enz. Er 
zijn nl. nog méér “Kampen” in 
Hoog Soeren, o.a. de “Ulenkamp”, 
achter Hotel Hoog Soeren en “De 
Kampen”, het weggetje in het ver-
lengde van de grintweg langs “Het 
Zusterhuis” naar de Herv. Kapel. 
“Kampsteeg” dus “weggetje langs 
de akkers of velden”! 
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Nieuws van de zangvereniging 
 
Er wordt weer een tipje van de sluier opgelicht van het Eerste Hoog Soerense 
Openlucht Concert op zondag 4 september van 12.00-14.00 uur op de Moezen-
berg. Het programma is klaar. We zijn bezig om de puntjes op de i’s te zetten. 
De Jachthoornblazers zullen het spits afbijten. Daarna is het de beurt aan de ko-
ren: de ‘Christelijk Gemengde Zangvereniging Hoog Soeren’ met dirigent Rob 
van Putten; ‘Herleving’ uit Eerbeek (Coby de Lange’s koor) met dirigent Rien 
van Heerde; ‘Phoenix Vocaal’ (Anne Marie Keukens) dirigente Marian Gouver-
neur; ‘In The Mood’ (Elleke Kuiper) dirigente Martina Hilarides. Ieder koor 
zingt 15 à 20 minuten.  

Martina Hilarides, die met haar eigen bedrijfje ‘Shows op 
Maat’ ervaring heeft met het organiseren van evenementen 
zal onze ‘spreekstalmeester’ zijn en zal er een mooi geheel 
van maken. 
Als alle koren opgetreden zijn, zullen we met het publiek zin-
gen. De tekst zal worden uitgedeeld. Misschien geven we met 
dit concert wel een aanzet om een oude Soerense traditie in 
ere te herstellen: de zangconcoursen. Vanaf 1948 tot ver in de 

jaren zestig genoot het jaarlijkse nationale zang concours bij Pomphul landelijke 
bekendheid. 
“Drie dagen lang zangverenigingen, muziekcorpsen, drumbands.....van alles 
manoeuvreerde door de weggetjes van Hoog Soeren......dirigenten, juryleden. 
Iedereen was in die dagen in de hotels ondergebracht. Er stond dan een grote 
muziektent op Pomphul. Ik heb ‘s nachts nog in die tent geslapen om te zorgen 
dat er in het donker geen varkens binnen kwamen, die de hele boel overhoop 
gooiden. Het hele dorp was erbij betrokken. Iedereen verrichtte hand- en span-
diensten” aldus Jan Koning (uit: ‘Hoog Soeren, een stip op de kaart van Neder-
land’ uitgave Historisch Museum Apeldoorn). 
 
Wij hopen velen van U te zien en met elkaar een paar mooie, muzikale uren te 
hebben. Er zal een kraam zijn bemand door Jesse en Lea ter verfrissing van de 
inwendige mens. Naar het concert komen op hoge hakken is niet praktisch en als 
U wilt zitten, kunt U maar beter een stoeltje meenemen. Er is een toiletwagen en 
ook de EHBO zal aanwezig zijn.  
 
Tot 4 september. 
Elleke Kuiper. 
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Berichten uit het Zusterhuis 
 
Wegens ziekte van Dicky zijn er op dit moment helaas 
geen berichten uit het Zusterhuis. 
 
 
Nieuwe bewoners stellen zich voor 
 
Wie is de familie Stadig die in het huis achter Oranjeoord is komen wonen? 
Het gezin bestaat uit vader, moeder en vier kinderen. 
 
Jacob 45 jaar is de vader en Marithe de moeder van Diederik, Carlijn en de 
tweeling Sophie en Noor. Diederik is twaalf en kreeg vandaag een brief voor de 
toelating in de Cambridge-klas, waar hij erg blij mee is. Jammer is wel dat hij nu 
verder naar school moet fietsen, maar ja, hij houdt van sport dus dat komt wel 
goed. Hij speelt hockey en tennist. 
Carlijn is 10 jaar en zit in groep 7 van de Berg 
en Bos-school, ze bereidt zich voor op de 
entreetoetsen. Ook zij is sportief en speelt 
hockey net als haar broer, maar ze houdt ook 
van paarden en mag op de paarden van de 
fam. Eringa rijden. Ja dat hoort natuurlijk wel 
op de Veluwe. Verder doet ze aan toneel bij 
de stichting STAA. 
De tweeling Sophie en Noor (beiden 7 jaar) zitten in groep 3 en fietsen soms 
met mamma heen en terug naar school, maar….. gaan ook vaak met de auto. 
En ook deze meisjes zijn sportief. Van wie zouden ze dat hebben? Beiden hoc-
keyen ze; Sophie rijdt paard en Noor tennist. De kinderen hebben het hier heel 
erg naar hun zin, spelen veel met vriendjes en er wordt natuurlijk gelogeerd. 
Marithe studeerde sociale geografie in Utrecht en leerde daar Jacob kennen. Ze 
studeerde af in planologie. Jacob was inmiddels gestopt met deze studie en ging 
naar het Instituut voor de autohandel.  

Ze vertrokken naar Leeuwarden, waar Marithe bij de gemeente 
werkte en Jacob voor de importeur van VW en Audi). Leeuwarden 
is een gezellige stad maar na anderhalf jaar verhuisden ze naar Son 
en Breughel waar Marithe weer bij de gemeente ging werken en 

Jacob verkoopleider werd (en ik maar denken dat Audi niet meer gemaakt 
wordt). Ook daar bleven ze niet lang want Jacob werd direkteur van A-point in 
Amsterdam en zo gingen ze in Loosdrecht wonen. Daar zijn Diederik en Carlijn 
geboren. 



Blz. 13 

In 1994 werd Jacob gevraagd om eigenaar van Auto-Haas te worden en dat was 
wat hij altijd gewild had : een eigen bedrijf. Inmiddels is het uitgegroeid tot een 
zaak met 150 medewerkers en heeft Jacob meer aan zijn hoofd dan verkopen 
alleen. 
In 1995 is de familie naar Apeldoorn verhuisd, woonden in de Asselsestraat, 
maar met 4 kinderen werd het wel wat te klein. Ze keken rond en vonden in 
Hoog Soeren dit huis wat te koop stond en het was liefde op het eerste gezicht. 
Het huis heet Mascotte en volgens de schilder staan de letters A en O voor Alp-
ha en Omega, het begin en het einde. Laten we hopen dat dàt nog heel lang 
duurt. 
 
Tuinieren op Hoog Soeren en Assel 
 
Muizeninvasie 
Dit voorjaar is de woelmuizenpopulatie in de tuin van ongekende omvang. Ze 
eten het jonge zaaigoed en de vaste planten tot de grond toe op, geen helleborus 
gezien dit jaar. Woelmuizen herken je aan hun korte harige staart en een brede 
platte kop. Wat te doen? 
Muizenkorrels is geen echte optie, de korrels verdwijnen wel, de muizen gaan er 
mee aan de sjouw en verstoppen ze voor later, vers is kennelijk lekkerder. Bo-
vendien weet ik niet of de vogels ze ook lekker vinden.  

Ik zet muizenvallen met daar overheen gaas 
en een dennentak zodat de vogels er niet bij 
kunnen. In de val stop ik pindakaas. 
Inmiddels heb ik op deze wijze 167 muizen 
gevangen. Er zijn nog enkele andere 
manieren om muizen te vangen of te 
verjagen. 
Knip brandnetels en doe ze in een grote 
ton. Voeg er water bij, ongeveer 1 kg 
brandnetels op 10 l water. Laat dit een 
week trekken tot het stinkt; doe het 

mengsel in een gieter, voeg er water bij (2 à 3 l gier op 10 l water) en giet dit 
mengsel rond bloemen en groenten. Knaagdieren en luizen gaan op de loop voor 
de geur. 
Of maak een deegje van bloem met water, eventueel nog 
wat suiker, waaraan een flinke schep fijngemalen aluin is 
toegevoegd. Stop dit in de holen van de woelmuizen, ze 
eten het graag maar het is wel dodelijk. 
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Vincent van Gogh in Hoog Soeren ? 
 
In Soeren zijn de akkers geploegd en weer ingezaaid voor het nieuwe seizoen. 
Jan ten Bosch heeft voor iedere akker een zaaiplan. De meeste gewassen zijn 
aardappelen, rogge, tarwe en suikerbieten. Dit jaar is Jan aan iets nieuws begon-
nen nl. koolzaad. Jan vertelt: Op een drie tal plaatsen heb ik als proef koolzaad 
gezaaid te weten, Assel, Haslo en op Soeren. Ik vertel maar niet de juiste plaats, 
dat zult U wel zien. Er zijn twee soorten koolzaad, z.g. winterkoolzaad (oogsten 
in juli) en het zomerkoolzaad (oogsten in september). Zelf heb ik het zomer-
koolzaad gezaaid. 

Door de Provincie Gelderland is er een beleid 
ontwikkeld dat er in de toekomst meer energie 
moet komen uit Biomassa. Daar behoort ook 
het energierijke koolzaad bij. Er is in Emmen al 
een verwerkingsfabriek opgestart en een 
tweede zal binnenkort in de Achterhoek worden 
gebouwd. Koolzaadolie kan direct gebruikt 
worden als brandstof voor motoren en is 

geschikt voor consumptie te vergelijken met olijfolie. Het restproduct is een 
hoogwaardig voer voor de koeien, daar worden de lijnzaadkoeken van gemaakt. 
Voor het zaaien heb ik eerst de zaaimachine moeten aanpassen. Koolzaad heeft 
ongeveer een doorsnede van 1 tot 1 ½ mm. Er is maar 7 kg nodig per hectare. 
Na het zaaien is er een lichte bestrijding van onkruid noodzakelijk. 
Imkers hebben ook iets met koolzaad die zijn dol op de periode dat het gaat 
bloeien. Echter heb ik op mijn beurt de bijen ook nodig want, koolzaad moet het 
juist van kruisbestuiving hebben wil het proces optimaal slagen. 
Ook de oogstmachine heb ik moeten aanpassen. Voor 
dit gewas is een bijzondere maaitechniek vereist en 
voor het opvangen van het duurzame zaad is een apart 
maaibord noodzakelijk. 
Ik hoop dat de proef zal slagen en dit een vervolg mag 
hebben. Door het koolzaad zal Soeren er gekleurd op 
komen te staan. Het zal zeker de nodige foto’s of mis-
schien wel een van Gogh op leveren.  
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De Pollepel 
 
Met mijn recept voor de Pollepel zet ik de trend voort van gemakkelijke recep-
ten, die van te voren klaar gemaakt kunnen worden. Het is een ovenschotel met 
courgettes, die je als je moe thuis komt van een dagje tuinieren, wandelen, win-
kelen of noem maar op, alleen maar in de oven hoeft te schuiven en geloof me 
ook goedgekeurd wordt door mensen die niet van courgettes houden! 
 
COURGETTE SCHOTEL 
 
Benodigheden:  tomaten 
 aardappel 
 tartaargehakt 
 uien 
 courgette 
 kaas 
 paneermeel 
 
Bereiden  
Courgettes wassen en in plakken snijden van ongeveer een ½ cm. Even de kook 
erover, zodat de plakken niet meer volledig rauw zijn. 
Aardappel in plakken snijden en 10 min. in kokend water half gaar ko-
ken.Tomaten in kokend water dompelen, velletjes eraf halen en eveneens in 
plakken snijden. 
(Tartaar)gehakt aanbraden met ui, zout, peper en een flinke koffielepel Italiaanse 
keukenkruiden. 
Dan de bodem van een ovenschaal bedekken met een laagje aardappel en ver-

volgens laagjes maken van 
courgette/tomaat/gehakt en eindigen met gehakt. 
Bedekken met kaasplakken, paneermeel en hier 
en daar een klontje boter. 
Drie kwartier in de oven op 180 ° en smullen 
maar. 
 
Edith van Teeseling. 
 

Hedi Posthuma heeft zich bereid verklaard de pollepel van mij over te nemen. 
 



Blz. 16 

 
 
 
 
 
Politie:    Wijkagent Dhr. Polman 

alarmnummer: 112 
melden niet urgente zaken : 0900-8844 

 
De buitenlijn:   0800 – 5802222 
 
Burgerlijke Stand:  Woensdag van 14.00 uur tot 14.30 uur 

bij de brandweerkazerne 
 
Boekenbus: Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u bij de brand-

weerkazerne  
 
Oud papier ophalen:  Elke derde woensdag van de maand 
 
Buurvrouwenborrel:  Elke eerste woensdag van de maand 

van 16.30 u tot 18.00 uur 
in hotel “Hoog Soeren” 
(eerstvolgende borrel op 7 sept.) 
 

Buurmannenborrel:  Elke tweede maandag van de maand 
van sept. t/m april  
tussen 17.00u en 19.00 uur 
in hotel “Hoog Soeren”  

 
Zaterdag 9 juli:   Zomerfeest in Haslo van 16.00 u tot ’s avonds 
     laat. (verdere informatie volgt) 
 
Zaterdag 27 augustus : Onthulling van een nieuw “glas in loodraam” in de ka-

pel. (meer informatie volgt) 
 
Zondag 4 september :  Openlucht- koorzang op de moezenberg 

van 12.00 u tot 14.00 uur 
(meer informatie volgt) 

 
 
Bewaar deze mededelingen in uw agenda. 
 


