
1 juni 2022.

De tijden veranderen en ook het Dorp Laag-Soeren veranderd.

In de loop van de 60® jaren heeft de bevolking van laag-Soeren een bijdrage geleverd 
voor het realiseren van het Dorpshuis.

In 2009 viel het doek voor dit Dorpshuis en er werd een nieuw cultuurhuis gebouwd.
Hierin worden vele sociale activiteiten gedreven in dit gebouw.

Door het wegvallen van de Harmonie in januari 2023 moet er toch een horeca gelegenheid 
in Laag-Soeren .blijven.

Het Sprengenhus kan hierbij een goede oplossing zijn maar niet te koste van het huidige sociale 
gelegenheid die het nu biedt.

Er moet een balans gevonden worden in de sociale gelegenheid en de horecagelegenheid.

Voor het sociale gelegenheid hebben wij nu de huiskamer, sportzaal en de kleedruimtes met daarbij 
de bijbehorende opbergruimtes nodig.
Tevens is ook nog een ruimte voor het Soerens Archief in gebruik voor de opslag om het verleden van 
Laag-Soeren te kunnen documenteren.

Zoals u kunt zien is een groot gedeelte van het Sprengenhus in gebruik door de bevolking van 
Laag-Soeren.

Om een goede balans te krijgen tussen de bevolking en de horeca moet een goede balans 
gesmeed worden om deze 2 partijen gezamenlijk in het Sprengenhus te kunnen onder brengen.

Het Sprengenhus is eigendom van woningstichting Veluwe.
Maar het aansluitende omliggende terrein met de trottoirs en parkeerplaatsen zijn eigendom van de 
Gemeente Rheden, (dus van de bevolking).

Het is raadzaam om het nieuwe bestemmingsplan zo te aanpassen waarbij de sociale voorzieningen 
gewaarborgd blijven maar dat er ook horeca bedreven kan worden om er een feestje te kunnen vieren 
of gewoon een kopje koffie of biertje te kunnen drinken.

Wij als Soerens Belang willen u graag assisteren om tot een goede oplossing te komen voor het 
welzijn van de bewoners van Laag-Soeren.

Namens het Soerens Belang.
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elver
Laag Soeren, 1 juni 2022
Betreft: gespreksavond d.d. 1 juni 2022

Geachte Mevrouw Hofstede,

Hierbij willen wij namens Elver onze visie op het aanpassen van het bestemmingsplan en op de 
mogelijke verkoop van het Sprengenhus geven. Dit hebben wij overigens ook al eerder gedaan in het 
overleg d.d. 21 februari 2022 met u en de heer Corné van Oevelen. Overigens zullen wij op 14 juni 
nogmaals een gesprek hebben met de heer Van Oevelen. De noodzaak ons standpunt te 
onderstrepen en ook schriftelijk te overhandigen is het grote belang van van Elver in deze situatie.

Met Elver bedoelen wij onze bewoners van de direct naast het Sprengenhus gelegen woningen De 
Plataan, De Beuk en De Berk, en de deelnemers van de dagbesteding in het Sprengenhus. Beide 
groepen, bewoners en dagbesteders, willen een plezierige en rustige werk- en woonomgeving, welke 
recht doet aan hun mogelijkheden maar ook aan hun beperkingen. Hiertoe is ook het Sprengenhus 

ontworpen, gebouwd en in gebruik.

Er is grote zorg dat de verruiming van de horecavergunning en het toevoegen van een terras aan de 
voorzijde en parkeerplaatsen aan de achterzijde zal leiden tot geluids- en ander vormen van overlast. 
Dit kan van grote invloed zijn op deze zeer kwetsbare doelgroep. Daarbij merken we op nu reeds 

overlast op ons terrein te ervaren van foutparkeerders.

Graag zouden wij uitleg krijgen over de procesgang van de aanvraag. Wij begrijpen deze niet. Heeft 
de gemeente nu al een besluit genomen? Hoe worden de belangen van de bewoners van het dorp, 
inclusief onze cliënten, daarin meegenomen/gewogen?

Veluwonen geeft aan het pand te willen verkopen omdat het niet binnen haar doelstelling past. Om 
de verkoop aantrekkelijker te maken wil men er een meer uitgebreide horecabestemming op zetten. 
Hiertoe is men in overleg met de gemeente gegaan om dit te realiseren. Op 3 mei jl. echter, na afloop 
van de huurdersvergadering van het Sprengenhus, vertelde medehuurder de heer Smit van 
Boulevard Magenta al geruime tijd en meerdere gesprekken gevoerd te hebben met de gemeente 
over een verruiming van de horecavergunning. Dit zou een voorwaarde voor de verkooptransactie 
voor het pand zijn. Daarnaast gaf hij aan, zoals ook al eerder door de heer Tijssen van Veluwonen is 

gedaan, dat er ook een geluidsonderzoek is geweest in het Sprengenhus.
Zowel Veluwonen, Magenta Boulevard als de gemeente wekken hiermee de indruk dat planvorming 
al heel ver is en men een gezamenlijk belang heeft. Dat roept bij ons vragen op in hoeverre er reeds 
afspraken zijn gemaakt en hoe dit in verhouding staat met de formele inspraakprocedure?

Elver huurt een groot deel van het Sprengenhus (de zijbeuk, de foyer, het winkeltje en een deel van 
de gymzaal). Dit gegeven in combinatie met het belang om een veilige en geschikte woon- en
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leefomgeving te behouden voor de cliënten van Elver maakt dat we tegen de verruiming van het 
bestemmingsplan zijn. Dit willen we door middel van deze brief aan u kenbaar maken.

Wel staat Elver open voor een goed gesprek over de (on)-mogelijkheden in de verruiming van het 
bestemmingsplan en de eventuele wensen van Elver hierin. Er heeft inmiddels ook een gesprek 
plaatsgevonden met Veluwonen over de huidige zienswijzen.

We kunnen 14 juni een nadere toelichting geven op ons standpunt en gaan graag met u in gesprek 
over huidige stand van zaken en het vervolg.

Met vriendelijke groet.



SPORTVERENIGING j
S.C.S. Laag Soeren

I

Betreft: Behoefte van S.C.S, afdeling Voetbal, Algemene Zaken en Volleybal 
Van: s.v. S.C.S.

Geachte lezer,
Tijdens de bouw van 't Sprengenhus heeft S.C.S. veel ruimte moeten inleveren, inclusief het trainingsveld 

omdat daar de parkeerplaats gepland was voor 't Sprengenhus.
Het Sportbedrijf Rheden heeft S.C.S. gefaciliteerd in een nieuw trainingsveld, nu genummerd als Sectie P 
met perceelnummer 4755.
Dit perceel is door Veluwonen "trapveldje" genoemd, volgens Wikipedia is dit:
"Voetbalveldje lopend bereikbaar dichtbij huis". Dit "trapveldje" is door het Sportbedrijf Rheden voorzien 
van drainage, beregeningsinstallatie, verlichting bestaande uit 2 masten met elk 2 lichtpunten en een 
ballenvanger. S.C.S. vindt dat dit gewaardeerd moet worden als trainingsveld.
S.C.S. heeft behoefte om deze trainingsaccommodatie met dezelfde faciliteiten te behouden voor 
voetbaltrainingen en overige (sport)activiteiten ten behoeve van Laag-Soeren en inwoners.
Tevens blijft de behoefte van kleed-, douche- en materiaalaccommodatie in 't Sprengenhus zelf aanwezig.

Noot: Het trainingsveld huurt S.C.S. van het Sportbedrijf Rheden, zonder tussenkomst van Veluwonen of 
het Stichtingsbestuur 't Sprengenhus. Facturen en betaling hiervan vindt rechtstreeks plaats van en aan 
het Sportbedrijf Rheden. Het is vreemd dat S.C.S. over het opheffen van het huidige trainingsveld (perceel 
4755) geïnformeerd wordt hicwiret door het Stichtingsbestuur 't Sprengenhus, terwijl het 
Stichtingsbestuur 't Sprengenhus dus geen bemoeienis heeft met S.C.S. te aanzien van het trainingsveld.

S.C.S. vindt het belangrijkdat de huidige volleyballeden hun sport kunnen blijven beoefenen. Dit zou 

mogelijk kunnen blijven in de Indoorsportmogelijkheden zoals vermeld in de brief van Corné van Oefelen 
in zaaknummer RHD-817452 van 8 maart 2022.
Tevens heeft S.C.S. de volgende activiteiten in haar programma staan voor welzijn van o.a. inwoners van 
Laag-Soeren te weten een Bingo, Kerstschieten, Oliebollen bakken, Zaalvoetbaltoernooi en een Indoor 
volleybal toernooi. Deze activiteiten hebben een sociaal karakter voor het wij-gevoel in Laag-Soeren en 
daarom blijft deze behoefte bestaan. Zeker nu door de sluiting van de school en de aanstaande sluiting 

van Café-Restaurant De Harmonie, locaties vervallen zijn om genoemde sociale activiteiten te laten 
plaatsvinden.

Het beleid van overheden is om mensen meer te laten bewegen. Hieruit blijkt de noodzaak om indoor- en 
buitensport gelegenheden te behouden of uit te breiden.

Tot slot:
Kunnen wij er op rekenen dat, na het in commerciële handen vallen van
't Sprengenhus, alle voor ons benodigde faciliteiten nog beschikbaar zijn? En zo ja, ook nog betaalbaar?

EINDE



Laag-Soeren, 30 mei 2022

Geachte raad,

Grote veranderingen rondom ons Kulturhus houden de gemoederen bezig in Laag-Soeren. Het ’t 
Sprengenhus is al vele jaren voor veel verenigingen en clubs de thuisbasis. En dat dreigt ons 
afgenomen te worden door nieuwe plannen met ’t Sprengenhus, waarin er voor onze vereniging geen 
plek zou zijn. Daarom deze brief; eigenlijk een oproep, een verzoek om nog eens goed na te denken 
wat voor consequenties deze verandering met zich mee brengt.

SCS gymnastiekvereniging Laag-Soeren bestaat volgend jaar al 60 jaar. Het is al zo lang dat wij de 
lessen in de gymzaal van het ’t Sprengenhus en voorheen het Dorpshuis houden. Onze vereniging 
bestaat uit ruim 45 leden en is daarmee meteen de grootste vereniging van Laag-Soeren.

Gedurende 10 maanden van het jaar maken wij met drie groepen voor drie uur, gebruik van de 
gymzaal, de kleedkamers en de toiletgroep. Daarnaast hebben wij meerdere keren per jaar nog extra 
activiteiten naast de gymlessen. Ook maken wij regelmatig gebruik van de foyer voor belangrijke 
vergaderingen en de woonkamer voor de kerstviering en jaarafsluiting etc.

Ons credo is: Bewegen is leuk én gezond. Bij SCS kunt u elke woensdag een uur lang op uw eigen 
niveau en onder bevoegde leiding, uw lenigheid en conditie verbeteren, ongeacht uw leeftijd. 
Toestellen worden niet gebruikt.

Het zijn vooral senioren die gebruik maken van onze faciliteiten. Het merendeel van de senioren is 
woonachtig in Laag-Soeren zelf en zij hebben geen uitwijkmogelijkheden naar andere dorpen. 
Vandaar dat het van groot belang voor alleen al deze doelgroep is, dat zij lopend naar de gym toe 
kunnen komen, en dat de gymzaal van ’t Sprengenhus hiervoor behouden blijft.

Als vereniging willen wij op deze manier de oorspronkelijke doelstellingen van ’t Sprengenhus blijven 
invullen: Een maatschappelijke, culturele, huisvesting VAN en VOOR Soerenaren. Potentiële koper 
wordt geacht ons zoveel mogelijk in de
gelegenheid te stellen onze dorpsactiviteiten voort te zetten om de 
saamhorigheid te waarborgen.

In maart 2023 bestaat onze vereniging 60 jaar. Dit 60-jarig jubileum willen wij als actieve vereniging 
uitgebreid vieren. Wanneer wij niet in de gelegenheid meer worden gesteld om de gymlessen in de 
zaal te continueren, dan zal het helaas einde verhaal zijn voor SCS gymnastiekvereniging Laag- 
Soeren, niet alleen voor de leden een groot verlies, maar voor heel het dorp een groot verlies, 
hetgeen niet de gemeenschapszin bevordert.

Mocht u toch het besluit doorvoeren en de verkoop aan een commerciële partij doordrukken dan
hebben wij recht op financiële compensatie van alle gymattributen, daar deze
door voormalige Stichting het Dorpshuis gefinancierd zijn en dus aan de Soerense- gemeenschap
toebehoren.

Wij wensen u veel wijsheid,

Namens het gehele bestuur van SCS Gymnastiekvereniging Laag-Soeren



GSCD (gazelle sportclub dieren) afd tafeltennis

De tafeltennisvereniging Gazelle is onderdeel van de GSCD (Gazelle Sport Club Dieren) en 
is opgericht in 1957. De GSCD is ontstaan vanuit de personeelsvereniging van de Gazelle 
rijwielfabriek.
Onze wedstrijden hebben we altijd gespeeld in de kantine van Gazelle. Tot zo’n 7 jaar 
geleden Gazelle overgenomen werd door Pon Amersfoort. Grootse verbouwingsplannen was 
de reden dat wij op zoek moesten naar een nieuwe speellocatie. Met hulp van de gemeente 
en goed overleg met het bestuur van ‘t Sprengenhus zijn we uiteindelijk hier terecht 
gekomen.

Wat hebben we nu:
- We spelen op de maandagavond van 19.30 uur tot 23.30 uur
- We maken gebruik van 2 kleedkamers.
- In de zaal hebben we een opslagkast voor speeltafels en ander klein materiaal
- Voor consumpties maken we gebruik van de voorraad van ’t Sprengenhus en 

rekenen dit per avond af. De bardienst regelen we zelf.

Wat willen we:
- We willen de speelzaal, kleedkamers en opslagkast voor de maandagavond blijven 

behouden op eerder genoemde tijden.
Belangrijk is ook dat er geen andere activiteiten op maandagavond in de speelzaal 
plaatsvinden. En zeker niet tijdens het competitieseizoen.
Ook willen we gebruik blijven maken van de foyer
Gezien hst teruglopende aantal leden is het huidige huurbedrag ai een grote zorg. 
Een huurverhoging zal dan ook niet betaalbaar zijn.
Ook willen we voor onze consumpties niet afhankelijk zijn van een horeca uitbater

Voorzitter ttv Gazelle



Laag-Soeren
Vóór en dóór Laag-Soerenaren

Het Soerens Archief

Het dorp Laag-Soeren heeft een rijk verleden. Vooral in de laatste 2 eeuwen zijn er interessante 
ontwikkelingen geweest in dit deel van de Veluwezoom dat nu ook -terecht- is aangemerkt als 
rijksbeschermd dorpsgezicht. In het onlangs opgestelde Gebiedspaspoort is de cultureel/landschappelijke 
historie van het dorpsgebied uitgebreid gedocumenteerd.
Maar er is ook een minder formele historie; de verhalen van de mensen uit het dorp en omgeving; 
families die er generaties wonen en werken; scholen, kerken en andere maatschappelijke instituties die in 
de loop der jaren ontstaan en verdwijnen. En niet te vergeten de jaarlijkse dorpsfeesten waarin het dorp 
zich steeds weer bevestigt als levende gemeenschap.

De historie daarvan wordt leeft in het dorp. Het boek van Aris Blankenspoor, waarin een groot aantal 
familie-biografieën zijn beschreven, is nog steeds een veel geraadpleegde bron van dorpsnieuwtjes uit de 
vorige eeuw.
In de geest daarvan wordt de "petit histoire" van het dorp verzameld, geordend en gepubliceerd door een 
wisselende groep enthousiaste vrijwilligers. Regelmatig worden familiealbums etc aangeleverd waarmee 
de collectie wordt verrijkt.
In het Sprengenhuis is een ruimte beschikbaar gesteld waarin de groep vrijwilligers wekelijks werken aan 
een verdere ordening en een online beeldbank voor inwoners en ex-inwoners. Ook is er veel 
belangstelling van mensen die in Laag-Soeren vakanties hebben doorgebracht in een van de voormalige 
pensions, op de Jutberg en in het voormalige vakantieoord Amsterda (het voormalige Badhuis). Ook uit 
de kring van voormalige Soeria-bezoekers en bewoners blijkt veel belangstelling voor documenten en 
foto's uit die tijd. Het archief is daarom ook één dagdeel per week geopend voor bezoekers.
Periodiek worden ook lezingen en exposities georganiseerd en het archief levert ook bijdragen aan de 
jaarlijkse Open Monumentendag.

Voor al deze activiteiten en het daaraan verbonden archiefwerk is in de loop der tijd een semi- 
professionele infrastructuur opgebouwd. Het archief beschikt over dossierkasten, bureaus, 
computerapparatuur en audio-visuele hulpmiddelen. Een functionele ruimte daarvoor, zoals tot op heden 
in het Sprengenhuis beschikbaar is, is voor het Soerens Archief dus van groot belang.

Tenslotte is nog van belang dat dit archief tot stand is gekomen in een informele setting. In wisselende 
samenstelling heeft een groot deel van de "Soerenaren" daaraan een bijdrage geleverd; sommigen door 
'in goed vertrouwen" een deel van hun familiearchief af te staan, anderen door mee te werken aan 
ordening en opslag en tenslotte vele geïnteresseerden die op zoek zijn naar sporen uit hun verleden.
Tot op heden heeft die informele setting onder de vleugels van "Soerens Belang" tot een betekenisvol 
archief geleid. Aan formalisering in de vorm van een stichting o.i.d. bestaat daarom geen behoefte. Het 
Soerens archief is het meest gebaat bij een continuering van de huidige setting.

Laag-Soeren, mei 2022.
Soerens Archief
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Muziekvereniging Sempre Crescendo, Laag-Soeren.
Onderwerp:

• De behoeften van Sempre Crescendo en onze bijdrage aan de Laag-Soerense gemeenschap, 
door onze 132 jaar jonge muziekvereniging

Geachte lezer,

Dit stuk hebben wij opgesteld n.a.v. het voorgenomen initiatief tot verkoop van het Sprengenhus en daaraan 
gekoppeld de mogelijke verruiming/verandering van de gebruiksmogelijkheden binnen het geldende, of 
eventueel aangepaste bestemmingsplan.

• De vereniging Sempre Crescendo

De muziekvereniging is opgericht op 3 november 1890 en speelt sindsdien haar partijtje mee bij de diverse 
sociale activiteiten in het dorp.

Later volgt hieronder nog een opsomming van deze activiteiten in detail.

• De behoeften van Sempre Crescendo

Hieronder een opsomming van een aantal praktische zaken betreffende de behoeften van de 
muziekvereniging.

1. Repetitie ruimte, voor de wekelijkse oefenavond, tot in lengte van jaren, ook na verkoop en 
bestemmingsplanwijziging

2. Bar voorziening om gezamenlijk een drankje te drinken, dit ter bevordering van de onderlinge 
contacten binnen de vereniging en eventueel ook contacten met andere gebruikers

3. Instrumentenopslag
4. De bibliotheek voor de muziekopslag
5. Archiefruimte voor het archief
6. Een zaal om uitvoeringen te kunnen verzorgen
7. Voor het incidenteel uitvoeren en opzetten van projecten een grotere repetitieruimte, daarvoor wordt 

regelmatig de foyer ingezet. Deze projecten worden uitgevoerd in het kader van het verder ontwikkelen 
van onze vereniging. Doel is om het samen spelen van muziek centraal te stellen en dat in 
verschillende projectvormen aan te bieden voor mensen die daarin geïnteresseerd zijn

• Publieke optredens en bijdragen aan de Soerense saamhorigheid

Nu volgt een opsomming van de diverse verenigingsactiviteiten, optredens en bijdragen aan de evenementen 
in het dorp.

1. Jaarlijkse uitvoering
2. Oranjefeesten

a. Reveille
b. Vlag hijsen en Opening
c. Optocht
d. Vogelschieten

3. Openbare repetitie/Tuinconcert
4. Sinterklaasfeest
5. Kerstboom opzetten
6. Kerstconcert
7. Nieuwjaarsconcert
8. Serenade 50 jarige huwelijksfeesten
9. Serenade 90 jarige verjaardagen
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Meer specifieke behoeften van Sempre Crescendo ten aanzien van dit proces:

Wij zijn nieuwsgierig naar de exploitatie van ’t Sprengenhus. Die zou slecht zijn en dat is de aanleiding voor 
deze hele exercitie. Misschien is verruiming van de bestemmingen niet eens de passende oplossing voor het 
probleem? Wie weet zijn er andere vormen?

Het college van B&W heeft een Principebesluit genomen om de bestemming van ‘t Sprengenhus te verruimen. 
Wij lezen dat er een intentieovereenkomst tussen het College van B&W en Veluwonen opgesteld gaat worden.

Daarna kan er een bestemmingsplanprocedure plaatsvinden, gestart door Veluwonen of de gemeente.

Wij willen als huurder van een ruimte in ‘t Sprengenhus ook betrokken worden bij de voorbereidingen voor die 
intentieovereenkomst.

We lezen in de verstuurde brief aan Veluwonen:

“Het doel van de gemeente is hierbij om het behoud van de leefbaarheid en levendigheid van het dorp Laag- 
Soeren bevorderen, ’t Sprengenhus blijft onderdak bieden aan de huiskamer en indoor sportvoorziening.” We 
begrijpen deze uitzonderingspositie niet helemaal. Ook de culturele voorzieningen als Soerens Archief een 
lokaal zangkoor en onze vereniging Sempre Crescendo verdienen ondersteuning met dezelfde kracht als die 
voor de huiskamer en indoor sportvoorziening. Wat ons betreft geen uitzonderingen!

In deze fase hebben wij behoefte aan het concreet vastleggen van de spelregels ten aanzien van inspraak en 
meebeslissen. Het is in onze ogen funest om in een lopende procedure spelregels te gaan veranderen. Het 
lijkt ons goed om deze spelregels in de Intentieovereenkomst mee te nemen. Als we het daar allemaal over 
eens zijn, raakt niemand verbaasd of teleurgesteld als de route wordt gelopen zoals van tevoren afgesproken.

Tot zover onze uiteenzetting betreffende de rol van Sempre Crescendo in het dorp en zijn behoeften aan de 
diverse geschikte ruimten welke daarvoor nodig zijn.

Namens bestuur en leden, voorzitter.



WERELDMUZIEKKOOR CONNECT VOICES

e-mail: info@connectvoices.nl

Harderwijkersweg 44 

6957 AE LAAG-SOEREN 

www.connectvoices.nl

AAN

Gemeente Rheden

Inbreng t.b.v. bijeenkomst ljuni 2022 

't Sprengenhus Laag-Soeren

Datum: 1 juni 2022

Geachte heer, mevrouw,

Wereldmuziekkoor Connect Voices heeft als standplaats Laag-Soeren. Leden zijn afkomstig uit 
onder andere Laag-Soeren, Eerbeek, Loenen, Dieren en Brummen. Sinds 2015 repeteren we in 't 
Sprengenhus vanwege de centrale ligging en de ruim opgezette locatie met parkeergelegenheid. 
Zoals de naam al aangeeft, wil het koor met haar repertoire een muzikale verbinding maken en dit 
krijgt vorm door het zingen van liederen in verschillende talen. Enthousiasme en plezier in zingen is 
erg belangrijk alsook het delen van de muziek door enkele keren per jaar optredens te verzorgen.

Het koor bestaat momenteel 20 leden en heeft de wens om nog iets te groeien. Na 2 jaar met 
zeer beperkte activiteit vanwege de coronamaatregelen staat het koor weer te popelen om voluit 
te kunnen gaan zingen en weer aan enkele optredens te kunnen werken. Regelmatig zijn 
optredens in Laag-Soeren verzorgd al dan niet samen met de muziekvereniging of bij lokale 

activiteiten, 't Sprengenhus is voor ons een uitstekende uitvalsbasis mede dankzij de 
aanwezigheid van een vleugel/piano en horecafaciliteiten (voor een gezellige nazit).

Onze wensen in Laag-Soeren zijn:

• Goed klinkende repetitieruimte voor circa 25 personen inclusief gebruik van een vleugel of 
andere begeleidingsinstrument. Beschikbaar elke 2 weken op dinsdagavond.

• Huurtarieven die betaalbaar zijn voor een kleine vereniging.

• Mogelijkheden om te kunnen pauzeren en napraten met koffie/thee en een enkel drankje.

Wij vertrouwen erop dat wij nog lang van een dergelijke voorziening in Laag-Soeren gebruik 
kunnen maken. Mocht u meer informatie wensen dan vernemen wij dit graag.

Namens het bestuur en het hele koor.

mailto:info@connectvoices.nl
http://www.connectvoices.nl


TROEP
THEATERGEZELSCHAP

Welk belang hecht Troep aan het in stand houden van 't Sprengenhus?

1978
44 Jaar geleden begon theatergezelschap Troep in de toenmalige Jan Ligthartschool in Laag-Soeren. 
Nog steeds is er een aantal leden van het eerste uur actief spelend.
Deze zeventigers spelen nog elke week toneel met hun mede-Troepers, waaronder enkele twintigers. 
Jong leert van oud en andersom, maar vooral spelplezier en verbinding staan centraal.
Troep speelde inmiddels honderden voorstellingen (inclusief die van de jongerenafdeling De Bende en 
de kinderstukken met Palmpasen). Maar ook tijdens vele andere evenementen en markten. In met 
name de gymzaal van de Jan Ligthartschool (in het toenmalige "Ons Dorpshuis") en 't Sprengenhus.

't Sprengenhus
In de tussenliggende jaren dat Troep niet in Laag-Soeren speelde en repeteerde bleef Troep weliswaar 
even levendig, maar was de verbinding met het dorp, zijn bewoners en de andere Soerense 
verenigingen minder. De voorstellingen vonden soms nog wel in Laag-Soeren plaats, maar er werd 
gerepeteerd op verschillende locaties in Dieren. Die verbinding is inmiddels weer hersteld en 
Soerenaren vinden elkaar weer meer en meer terug voor, tijdens en na onze voorstellingen, of bij onze 
repetities.

Voor de leden zelf is het ook fijner om weer een vaste plek te hebben waar elke woensdagavond 
gespeeld en gerepeteerd wordt. Waar we voor en na de repetities met elkaar wat drinken en 
napraten. Het voelt ook het fijnst om te spelen in een accommodatie die niet alleen van of voor Troep 
is, maar waar je dorpsgenoten (van andere verenigingen) tegenkomt.

Troep en de toekomst
Troep wil tenminste nóg 44 jaar door.
Wil zijn energie steken in toneelspelen en het meedoen aan evenementen in de gemeente Rheden en 
omgeving. En wil dat het liefst in haar eigen Laag-Soeren blijven doen.
Daarbij is het gebruik van een van de ruimten in 't Sprengenhus het meest voor de hand liggend. 
Omdat die ruimte immers maar een avond per week nodig is.
Ook heeft Troep een opslag voor decorstukken en kleding nodig.
In een gebouw als 't Sprengenhus is daar altijd wel een plekje voor.
De financiële middelen van Troep zijn zeer beperkt.
De hoogte van de huur die wij momenteel betalen kunnen we net ophoesten.



Waarom the Starters 't Sprengenhus in hun armen sluiten.

Al een jaar of vijf repeteren the Starters in 't Sprengenhus.
The Starters is een gemêleerd gezelschap bestaande uit tien personen van alle leeftijden uit 
Laag-Soeren en directe omgeving, die het leuk vinden om gezamenlijk popmuziek te maken. 
Hun muzikale achtergrond is zeer divers, evenals hun ervaring en de deskundigheid in het 
bespelen van hun instrument. Dit maakt het juist zo verrassend en bewijst maar weer eens hoe 
plezierig het kan zijn als er alleen maar de intentie is om samen met anderen je hobby uit te 
voeren. The Starters halen hun voldoening uit het eenmaal per veertien dagen samen 
musiceren in 't Sprengenhus en het thuis instuderen van hun partijen. Het uitgangspunt is niet 
dat deze repetities op termijn uitmonden in een of meer openbare optredens.
Wat is er zoal nodig om dit leuke tijdverdrijf tot in lengte van dagen te mogen blijven doen, 
waarbij we ons kunnen voorstellen dat te zijner tijd ook anderen op soortgelijk ideeën zouden 
kunnen komen:

• een ruimte om samen muziek te kunnen maken
• opslagruimte voor de muziekinstallatie en percussie-instrumenten
• gelegenheid om voor en na de repetities wat met elkaar te kunnen drinken en bijpraten



Soerens eetgebeuren

Het Soerens eetgebeuren bestaat al vele jaren. Een aantal inwoners uit Laag Soeren 
beantwoordt al die tijd aan een vraag vanuit het dorp. De samenstelling van de 
‘kokers’ is in de loop van de jaren gewisseld maar er werd, er is en er wordt nog altijd 
met veel enthousiasme elke maand een heerlijk driegangenmenu samengesteld voor 
25 Soerenaren. Voor de senioren uit Laag Soeren is dit een belangrijke samenkomst 
om de sociale contaten op peil te houden.
Het beste compliment is dat de diners elke maand zijn uitverkocht. En met Kerst 
wordt er natuurlijk iets feestelijks van gemaakt.

Dan is het fantastisch dat de keuken en een ruimte van ’t Sprengenhus kan worden 
gebruikt om te vervolmaken wat thuis al is voorbereid. De tafel wordt netjes gedekt 
en de gasten zorgen elke keer weer voor de gezelligheid.
In de corona tijd is gebleken hoe belangrijk dat samenzijn voor mensen is.
Wij zijn toen twee maal bij de mensen langs geweest met een kleine attentie.

Het is fantastisch dat ’t Sprengenhus die gelegenheid heeft gegeven. En wat is het 
belangrijk dat dit zo blijft. Misschien kunnen wij op termijn nog meer mensen tegelijk 
heerlijk eten voorschotelen en contacten bieden die zo nodig zijn voor iedereen.

Namens het ‘Soerens eetgebeuren’,



Het Sprengenhus,

Vanuit de gemeente ben ik uitgenodigd om 1 juni aanwezig te zijn op de bijeenkomst m.b.t. de 
toekomst van het Sprengenhus.
Kan er vanwege vakantie niet bij zijn maar heb toch de behoefte e.e.a. met jullie te delen.

Sinds 1961 woon ik met veel plezier in het dorp waar we als gemeenschap er met elkaar wat van 
proberen te maken!
Belangrijke factor is in zo'n geval de sociale cohesie en de mogelijkheden die er aanwezig zijn.

De mogelijkheden worden echter steeds beperkter. Er ontstaat in het dorp een soort gelatenheid 
waar we met elkaar (gemeente, inwoners, clubs, enz) wat aan moeten gaan doen.
Met het wegvallen van de lagere school (hier had de gemeente ook een belangrijke negatieve rol) 
het eventueel wegvallen van de Harmonie (hier zou de gemeente er ook voor kunnen kiezen de 
horeca bestemming er niet af te halen, wel bouwvergunning verlenen, en zo de projectontwikkelaar 
te dwingen tot het open houden van de horeca) en dan nu het verkopen van het Sprengenhus aan 
een commerciële partij is het steeds lastiger, zo niet onmogelijk, er nog iets moois van te maken.

Het Sprengenhus verkopen en in regelgeving zaken vastleggen zal alleen tot verliezers leiden! Vanuit 
het verleden zijn er ongekend veel zaken die helemaal niet opgelost kunnen worden. Ik noem alleen 
het door de Stichting Ons Dorpshuis beschikbaar stellen van bepaalde gelden om bijvoorbeeld de 
sporthal in te richten, de foyer aan te kleden en lokale gebruikers die bepaalde ruimtes gezamenlijk 
gebruiken. (De muziek repeteert in de ruimte van Elver, in de sporthal wordt een muziekuitvoering 
of toneeluitvoering gegeven, een bandje oefent in een bepaalde ruimte)
Hoe gaan we met de oefenhoek om die eventueel parkeerplaats moet worden, gebruik van 
kleedkamers, wat gebeurt er als Elver besluit om over 7 jaar het huurcontract niet te verlengen?

Als de gemeente ons dorp serieus neemt zal het moeten opstaan en bereid moeten zijn eventuele 
vervelende beslissingen niet uit de weg te gaan. Mocht het Sprengenhus verkocht worden en 
kunnen we als dorp hierdoor onvoldoende onze activiteiten blijven uitvoeren zoals wij dat willen dan 
zal er gezocht moeten worden naar passende oplossingen zonder tussenkomst van een commerciële 
partij.

Het Sprengenhus uitbreiden met de horeca vergunning juich ik uiteraard toe als inwoner. Er wordt 
daarmee wellicht een nieuwe ontmoetingsplaats gecreëerd waar elkaar kunnen ontmoeten, samen 
wat drinken en eventueel wat eten. Een prima zaak. Mijn angst zit er voornamelijk in dat de 
hierboven genoemde activiteiten zullen verdwijnen door het niet beschikbaar hebben of 
onbetaalbaar zijn van goede ruimtes.



Belang van het Sprengenhus

1 juni 2022, Laag-Soeren

Op 1 juni 2022 vindt s’avonds een door de gemeente georganiseerde 
gespreksavond plaats met inwoners van Laag-Soeren over hoe de 
leefbaarheid en levendigheid van het dorp Laag-Soeren verbeterd kan 
worden en welke rol ‘t Sprengenhus en de sportvelden hierin kunnen 
spelen.

Vanuit diverse invalshoeken, verenigingen, stichtingen etc, zal hierop 
gereageerd worden. Ik zou graag vanuit één bepaalde invalshoek ons 
standpunt willen verwoorden.

Het dorp Laag-Soeren is een kleine gemeenschap, welke al heeft 
moeten toezien hoe alle faciliteiten en voorzieningen langzaamaan weg 
kwamen te vallen. Tevens vindt er een vergrijzing plaats doordat er 
weinig gebouwd wordt in Laag-Soeren. De enige plaats om nog lokaal 
sociale contacten te onderhouden is het Sprengenhus. Ook daar zijn de 
laatste jaren diverse zaken weg komen te vallen. Stichting het 
Sprengenhus regelt nog een ‘soos’ op dinsdag middag en 
donderdagmorgen is er ‘koffieklets’, een inloop voor de inwoners om 
elkaar te ontmoeten.

Omdat er geen dagelijkse beheerder is, die onder andere het gebouw of 
horeca bestiert, kan je buiten deze dagen al niet terecht.

De donderdag morgen is voor diverse inwoners de gelegenheid om ook 
te biljarten aangezien stichting het Sprengenhus in de ‘huiskamer’ een 
biljart heeft staan. Echter moet dat biljart dus met alle liefhebbers 
gedeeld worden in de twee uur per week.

Inwoners van Laag-Soeren zijn daarom aangewezen om naar naast 
gelegen dorpen te uitwijken indien men wil biljarten. In het wijkcentrum 
in Eerbeek is dit bijvoorbeeld mogelijk. Dat is door die gemeente goed 
geregeld.

Echter de inwoners van Laag-Soeren willen liever niet naar een ander 
dorp toe, maar gewoon lokaal kunnen biljarten om gezellig bezig te zijn 
maar vooral ook om de nodige sociale contacten te houden.



Er is al met de stichting gesproken om lokaal een competitie op te 
zetten, zodat er op vaste tijden uitgebreider gespeeld kan worden, maar 
de stichting wil hier nog niet in meegaan omdat alles rondom de verkoop 
van het Sprengenhus nog onbekend is.

In de praktijk staat er wel een biljart, maar kan je dit in de huidige vorm 
niet als vereniging gebruiken. Als vereniging, en zeker in een 
gemeenschapshuis, buurthuis, kulturhus, of hoe je het ook wil noemen, 
zou ook iets qua horeca mogelijk moeten zijn.

In alle andere gemeentes, zorgt de gemeente ervoor dat het 
gemeenschapshuis een plek is om in allerlei sociale en 
maatschappelijke behoeftes te voorzien. Daar hoort normaal bij dat er 
een beheerder is, die ook kan zorgen voor een kopje koffie, een 
frisdrank of een biertje. In Laag-Soeren is het gemeenschapshuis echter 
in het verleden aan Veluwonen komen toe te behoren. Veluwonen heeft 
echter geen verantwoordelijkheid voor het sociaal en maatschappelijk 
belang van de inwoners van Laag-Soeren, iets wat de gemeente wel 
heeft, maar via de huidige rare constructie makkelijk van zich af kan 
schuiven.

Voor de inwoners van Laag-Soeren is het blijven bestaan van een plek 
waar men samen kan komen van uiterst belang. Wij gaan er van uit dat 
de gemeente dat ook zeker onderkent. Veluwonen heeft echter enkel 
commerciële belangen, en wil van het Sprengenhus af.
De inwoners van Laag-Soeren zijn niet tegen een nieuwe eigenaar, 
echter is het 100% zeker dat die de commerciële belangen op de eerste 
plaats zal zetten. Het is van het grootste belang dat de gemeente de 
belangen van de inwoners behartigd en er voor zorgt dat er een ruimte 
is om samen te komen en de broodnodige contacten te onderhouden. 
Stichting het Sprengenhus is de stichting die dit mogelijk maakt met de 
beschikking over ‘de huiskamer’.

In onze ogen en menig ander, is die ruimte echter te klein en ook toe 
aan een goede renovatie/aanpassing, zeker met het ontbreken van een 
lokale beheerder.

Bij voorkeur wordt de huiskamer uitgebreid met de ruimte die er achter 
ligt. Dit zou ook een eigen toegang kunnen opleveren naar toilet 
voorzieningen, die nu alleen via kleedkamers bereikt kunnen worden.



Wat de uitkomst ook is van wat Veluwonen met het Sprengenhus gaat 
doen, wij hopen dat de gemeente zijn handen er niet vanaf trekt en alles 
aan weer een nieuwe eigenaar over laat.

Wellicht zou de gemeente ook kunnen investeren in het aantrekkelijker 
maken van het gemeenschapshuis, aangezien het nu een ‘kille 
omgeving’ is dit niet erg aantrekkelijk overkomt. In diverse gemeentes 
zijn volop voorbeelden van hoe een gemeenschapshuis door de juiste 
aankleding en bezetting wel heel erg aantrekkelijk werkt.

Wij hopen er echter op dat de gemeente zich in zal spannen om 
mimimaal het behoud van de ruimte die stichting het Sprengenhus tot 
zijn beschikking heeft te waarborgen, maar nog liever een kleine 
uitbreiding van de huiskamer met ook de beschikking tot sanitaire 
ruimtes.
Met het behouden van deze ruimte kunnen de bewoners van Laag- 
Soeren dan hopelijk verder werken aan hun wens om lokaal een 
biljartvoorziening te hebben, zodat men niet naar andere gemeentes 
hoeft uit te wijken. Zeker voor de ouderen is dit van groot belang.

Wij danken u voor uw tijd en inzet.

Namen diverse inwoners,


