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Van de redactie 
 

 
Het zomerpomphulletje was voor het eerst voor-
treffelijk door Els Krul verzorgd. De letter was 
groter wat voor velen welkom was. En dat was 
niet al het goede nieuws! Ook dit deel van Ne-
derland wordt steeds schoner, nu ook Assel 
eindelijk de lang beloofde riolering krijgt. 

 
Dank aan Jacques van der Klauw die de adressenlijst op huisnummer en 
alfabet weer helemaal heeft bijgewerkt en waarvan iedereen in Hoog 
Soeren en Assel een exemplaar heeft gekregen. 
 
Inlevering van kopij voor het volgende pomphulletje voor 30 november 
2005. Liefst per e-mail naar Els Krul (els.krul@rkimaging.nl) of Cees 
Boss (trui-cees@planet.nl). De redactie en de afdeling lay-out behouden 
zich (zoals dat hoort) het recht voor ingezonden stukken aan te passen. 

 
 
Onze Stapeldrager 
 
droeg deze zomer alsmaar tuinkussens naar buiten 
en weer naar binnen; maar heeft tussendoor genoten 
van de prachtige koolzaadvelden van Jan ten Bosch! 
 
 

Mededelingen uit het dorp 
 
Geboren:  
Op 23 juli 2005 is geboren Luuk, zoon van Gerard 
en José Zweverink. Ouders en grootouders, van 
harte gelukgewenst hiermee. 
 
 
 
Wij gedenken: 
Mevrouw Yvonne Leur , Hoog Soeren 21 die op 14 juni 2005 is overle-
den. De redactie betuigd hierbij zijn deelneming en wenst de nabestaan-
den veel sterkte toe de komende tijd. 
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Referendum Europese grondwet – Hoog Soeren net niet Europees. 
 
Er kan geen uitslag per politieke partij worden gegeven, wel wat op-
komstpercentages. 
 opkomst voor tegen 
Apeldoorn 66% 36% 64% 
Hoog Soeren 80% 49% 51% 
Buitenveldert 83% 63% 37% 
 
Het signaal is duidelijk: Buitenveldert is zeer Europees georiënteerd, 
Apeldoorn is dat niet en in Hoog Soeren zijn de stemmen voor en tegen 
de Europese eenwording gelijk verdeeld. 
 
De opkomstcijfers van Hoog Soeren bij de verschillende 
verkiezingen, zeker in vergelijking met de landelijke cij-
fers, getuigen van betrokkenheid bij de politieke besluit-
vorming en respect voor het democratisch proces: 
 
- Europese grondwet in 2005 ......................... 79,5% 
- Tweede kamer verkiezingen in 2002 .......... 96,7% 
- Gemeenteraadsverkiezingen in 2002 ......... 68,8% 
- Europese Parlement in 2004........................  59,1% 
 
 
Mededelingen van de Buurt- en Belangen Vereniging 
 

De penningmeester, Catharine Keukens, heeft een pro-
bleem. Op 27 april jl. heeft iemand € 14,- overgemaakt naar 
de Buurt- en Belangenvereniging, maar zonder naam te 

vermelden. Wie is dat geweest? Als rekeninghouder staat vermeld 
D.S.P. Wil degene die hier achter schuil gaat Catharine even bellen, tel: 
5191504. Overigens heeft nog niet iedereen zijn contributie over 2005 
betaald. Wilt u dit zo spoedig mogelijk doen, dat voorkomt het versturen 
van aanmaningen. 
 
Kaarslichtconcert  
 
In het kader van het Festival Gelderse Muziek Zomer kreeg ook 
Hoog Soeren weer een avond toebedeeld in het programma en 
wel in de vorm van een harpconcert in de kapel. Op vrijdagavond 
5 augustus ’05 om 21.00 uur bleek de kapel te klein voor de vele 
belangstellenden en moesten er mensen teleurgesteld weer naar 
huis. 
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Het programma was een soloconcert van stukken uit de 18 de eeuw 
(Scarlatti en J.S. Bach) tot onze moderne tijd (Garret Byrnes), uitgevoerd 
door de 22 jarige charmante harpiste Lavinia Meijer. Op haar elfde jaar 
werd zij al herkend als een jong talent en was daarna herhaaldelijk win-
nares van verschillende nationale en internationale prijzen. 
 
Heel mooi waren de klanken die zij met haar handen en voeten (peda-
len) aan de harp wist te ontlokken. De hele avond hield zij het publiek 
met haar prachtige spel en haar charmante uitstraling in de ban. Met een 
staande ovatie werd deze bijzondere avond afgesloten. 
 
De van haar gekochte CD beluister ik nog steeds met veel plezier.  
 
Proeftuin dorpen en ander dorpsnieuws 

 
De snelheidsbeperking in Hoog Soeren is duidelijk 
aangegeven en is eind augustus van kracht gewor-
den. Er kan nu gecontroleerd en bekeurd worden. Dit 
geldt ook voor de inwoners van Hoog Soeren. 
 

Hoog Soeren wordt door de gemeente samen met de andere dorpen als 
een wijk beschouwd. Communicatie tussen de gemeente en de inwoners 
loopt via de wijken. Het bestuur heeft altijd gewezen op de speciale posi-
tie van de dorpen en aangedrongen op communicatie via de dorpscoör-
dinator. Dit laatste blijft in ieder geval gehandhaafd. In het kader van dit 
“wijkgericht” werken heeft de gemeente de “Vereniging Kleine Kernen 
Gelderland” opdracht gegeven een dorpsplatform uit te werken. Het be-
stuur heeft, ondanks veel scepsis, besloten aan deze “proeftuin dorpen” 
mee te werken. De plannen worden in 6 avondbijeenkomsten ontwikkeld. 

 
Woensdag 14 september wordt er in het stadhuis via een stellingendebat 
gepraat over de regeling van de zorg in de toekomst. De 
gemeente krijgt een budget waarmee ze zorg en voorzienin-
gen voor Apeldoorners moet regelen. De gemeente moet 
hierin prioriteiten gaan bepalen en wil graag de mening van 
Apeldoorners horen bij het bepalen van de keuzes. Twee 
leden van het bestuur zullen dit stellingendebat bijwonen. 
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Nieuws van “Pomphul” (Ruimzicht) 
 
Het bestuur ontving over de verbouwingsplannen van “Ruimzicht” een 
brief van de familie Polman. Omdat deze brief ook gericht is aan alle in-
woners van Hoog Soeren is in overleg met de redactie besloten om deze 
brief integraal in dit “Pomphulletje” op te nemen. In deze brief worden 
zaken genoemd die direct met de Buurt- en Belangenvereniging te ma-
ken hebben. Vandaar dat het bestuur de volgende reactie wil opnemen: 
 
a. Het bestuur is geen formele partij in de voortgang van de plannen van 

de projectontwikkelaar; wij proberen de belanghebbenden op de 
hoogte te houden van ontwikkelingen en zullen in een stadium waarin 
de plannen concreter zijn inspraak voor alle inwoners van Hoog Soe-
ren organiseren. Wel heeft het bestuur een mening over de voorlopige 
plannen die de direct omwonenden hebben gezien. 
 

b. Het bestuur is van mening dat er op korte termijn een oplossing moet 
komen voor de bestaande bouwval; de nieuwbouw moet passen in 
het bestaande dorpsgezicht; de privacy van direct omwonenden moet 
zoveel als mogelijk worden ontzien. Tijdens de voorlichtingsavond 
voor direct omwonenden is aangegeven dat de nieuwbouw niet hoger 
zal zijn dan de bestaande situatie; zelfs bij een verhoging van 50 cen-
timeter kan niet opeens gesproken worden van “hoogbouw” en zeker 
niet van aantasting van erfgoed en authenticiteit. 
 

c. De familie Polman en andere omwonenden ondervinden in de huidige 
situatie van leegstand geen overlast. Om te kunnen spreken van aan-
tasting van privacy moet volgens het bestuur vergeleken worden met 
de oorspronkelijke situatie toen “Ruimzicht” nog een hotel/pension 
was met een druk terras. 
 

d. Het bestuur is het overigens eens met de familie Polman dat de voor-
lopige plannen van goede smaak getuigen en zoveel mogelijk reke-
ning houden met de naaste omgeving. 

 
 
Open brief aan het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging en 
alle inwoners van Hoog Soeren. 
 
In de recente “pomphulletjes” is veel aandacht geweest voor (de historie 
van) het voormalige pension-restaurant “De Pomphul”. Zoals iedereen 
waarschijnlijk weet is een koper gevonden en loopt momenteel de pro-
cedure om het bestemmingsplan te wijzigen. 
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Als direct omwonenden zijn wij onlangs aanwezig geweest bij een infor-
matie-avond waar rudimentaire plannen werden getoond. Een actie die 
zeer op prijs wordt gesteld. Over een aantal zaken waren alle aanwezi-
gen het roerend eens: het is goed voor het dorp en omwonenden dat het 
verpauperende pand wordt gesloopt en dat de locatie een nieuwe be-
stemming krijgt. 
 
Daarnaast deelde ieder de opinie dat de schetsen die de architect ons 
toonde een smaakvol concept bevatten waarbij “zoveel mogelijk” reke-
ning is gehouden met de naaste omgeving. De grootste ongerustheid die 
bestaat bij de direct omwonenden is natuurlijk: wat is de impact op de 
privacy? En aansluitend: wat verandert er aan het dorpsgezicht? 
 
Ondanks de geruststellende berichtgeving in ons laatste mededelingen-
blad zijn de antwoorden op deze vragen nog helemaal niet zo duidelijk. 
Het gaat dus om een gebouw van 8 appartementen in 3(!) woonlagen. 
 
En dat is voor ons een punt van zorg. Het hoogste punt van het nieuwe 
gebouw zal een halve meter hoger zijn dan het bestaande. In het front 
aanzicht gaat echter veel veranderen want de massa van het nieuwe 
pand zal veel groter zijn en de hoogte/breedte situatie zal ingrijpend wij-
zigen. Het gebouw zal de kern van ons dorp gaan domineren en de pri-
vacy van direct omwonenden zal uiteraard ook in enige of belangrijke 
mate geschaad worden. 
 
Detail: een schets van de nieuwe situatie in vooraanzicht met aanpalen-
de panden op schaal ontbreekt nog. De vraag die wij alle inwoners van 
dit dorp zouden willen stellen:  
 

“Is deze locatie geschikt voor hoogbouw met 3 lagen?“ 
 
Wij zijn ook zeer benieuwd naar de mening van de welstandscommissie. 
Iedereen die ons bezoekt vragen wij naar hun mening en wij moeten de 
eerste nog tegen komen die begrip heeft voor hoogbouw op deze locatie. 
 
Nog meer zorgen om de plannen met de bomen die het huidige pand 
omzomen. Het voorstel is om de rij Douglassparren te kappen. Als dat 
gebeurd zullen op zijn minst nog 8 woningen direct met verminderde pri-
vacy in hun woonsituatie te maken krijgen, zo niet meer… 
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Laten wij het erfgoed bewaken, de authenticiteit van het dorpsaanzicht 
met wijsheid beschouwen en dan de mogelijkheden benutten. Wij sluiten 
ons aan bij de laatste zin van het stukje in het vorige pomphulletje: 
laat de gemeente de procedure kort houden! 
 
Wij denken namelijk dat het niet veel tijd hoeft te kosten om te besluiten 
dat dit GEEN locatie is voor hoogbouw! 
 
Verder kunnen wij alleen maar hopen dat “men” niet retrospectief zal 
moeten constateren wanneer het mis ging; toen de eerste hoogbouw in 
Hoog Soeren een feit werd!” 
 

Frieda & Martin Polman, Hoog Soeren 16 
 
Zomerfeest op 9 juli 2005. 
 
Met het “Pomphulletje” werd de uitnodiging verspreid voor alle inwoners 
van Hoog Soeren, Assel en Hoog Buurloo voor een feest met BBQ door 
onze buurtvereniging. En een feest dat was het op Haslo, het prachtige 
terrein van de familie ten Bosch. 
 

 
 
Degenen onder ons die langer dan 15 jaar hier wonen weten dat daar 
heerlijke en zelfs romantische feesten werden gegeven, dat laatste vol-
gens Sal van Son die met vervoering sprak over de volle maan die op-
kwam toen alle feestgangers van 15 jaar geleden, voldaan na de gezelli-
ge maaltijd, bij het kampvuur zaten. 
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Om vier uur stonden we bij de oprit klaar om opgehaald te worden. Even 
twijfelde we of de plek de juiste zou zijn maar doordat mevrouw Veen 
langs reed wisten we dat we goed waren. We werden verwelkomd door 
een saxofoon en een swingend orkestje dat gevormd werd door Kees 
Koning die op een ingenieuze manier de klanken van alle instrumenten 
na kon bootsen 
 
Het resultaat was geweldig en we hebben er de hele avond van kunnen 
genieten. Alle soorten muziek kwamen aan bod uit het jaartal 1920 tot 
heden. Maar niet alleen de muziek was een warm welkom, ook de lange 
tafel met de meest lekkere taarten stonden voor ons klaar, neergezet 
door Carla van Zuilen.  
 

 
 
Naast al deze lekkernijen en de grote hotelcontainers met thee en koffie 
die Bram en Roos Simon Thomas (de nieuwe bewoners van het huis van 
Ben en Nel Tamminga) hadden verzorgd, amuseerden we ons opper-

best. Ook de kinderen werden niet vergeten met allerlei lek-
kers. Uiteraard was er ook een tap, bediend door Jan Koning 
die als een echter uitbater de vele biertjes inschonk. Zelfs de 
E.H.B.O. was gearriveerd op de fiets, in de gedaante van 
Cees en Trui Boss. De spelen konden beginnen. Voor hen 
die niet meer zo geweldig ter been waren was er in de grote 
schuur hersengymnastiek. 

 
De kinderen hadden wedstrijden zoals zaklopen, sjoelen, skippybal 
springen of snoep happen (uit een volle emmer water wat niet gemakke-
lijk was) en de winnaars kregen mooie prijzen. Als ze even niet meede-



Blz. 9 

den met een wedstrijd waren ze heerlijk aan het spelen op de reusachti-
ge zandhoop of bij de vijver, want Haslo is een paradijs voor kinderen. 
Erik Keukens was de leider bij het ”klootschieten” en Herbert Jonker 
deed de uiterst moeilijke puntentelling bij het “jeu de boules”. 
 
Toen alle wedstrijden gestreden waren kwamen de auto’s met alles voor 
de barbecue, voortreffelijk geregeld door Hedi Posthuma. Zelfs voor de 
twee vegetariërs was er iets neer te leggen op de giga barbecueroosters. 
Iedereen mocht het zelf doen en behalve dat een enkeling met het gare 
carbonaat je van een ander aan de haal ging, zijn eigen rauwe sateh-
stokje voor de liefhebber achterlatend, ging dat alles met veel gelach en 
plezier. 
 
We hadden geen volle maan toen we voldaan na de barbecue ons laats-
te glaasje wijn of kopje koffie dronken, maar toen Herbert de prijzen aan 
de winnaars overhandigde en Cees met Detta een dansje waagde, had-

den we een schitterende zonsondergang; volgens Sal 
even mooi als zijn volle maan van 15 jaar geleden. 
Ja, het was een geweldig feest dankzij de medewer-
king van Catharine, Herbert, Jan, Erik, Cees, Gerrit 
enz. en vooral door de gastvrijheid van de bewoners 
van Haslo.  

 
 
Glas-in-loodraam kapel Hoog Soeren 
 
Op zaterdag 27 augustus was de kapel om 16.00 uur goed bezet met 
belangstellenden voor de onthulling van het nieuwe raam aan de achter-
zijde van de kapel. Vorig jaar bij de herdenking van het 100-jarig bestaan 
van de Kapel ontstond het idee om van de binnengekomen giften het 
bestaande raam aan de achterzijde te vervangen door een glas-in-
loodraam.  
 
In goed overleg met de drie opdrachtgevende instanties nl. 
de Kerk, de Buurt en Belangenvereniging en de Gemeente 
Apeldoorn werd een opdracht geformuleerd. De in Hoog 
Soeren wonende kunstenares Gaby Bovelander werd gevraagd om een 
ontwerp te maken; een opdracht die ze na overleg volgaarne aannam. 
Samen met de Apeldoornse glazenierster Veronica Huis in ’t Veld is dit 
raam gemaakt. 
 
Henk van Kampen sprak namens de commissie van voorbereiding. Me-
vrouw Jojo van Rhijn droeg oa. een gedicht van Ida Gerhard voor,wat 
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indrukwekkend was. Wethouder mevrouw M.A.J. van der Tas sprak na-
mens de gemeente. Het aanwezige koor van Hoog Soeren zorgde voor 
de muzikale omlijsting met drie mooi uitgevoerde stukken onder leiding 
van dirigente Carla van Zuilen. 
 

 
 
Ds. J.G. de Bruijn onthulde eerst in een toespraakje de inhoud van de 
opdracht aan kunstenares Gaby nl. dat het raam een ”uitgangsraam” 
moest zijn, te zien door de mensen die de kerk uitgingen en dat het 
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“licht” moest uitbeelden bij het verlaten van de kerk. Daarna het grote 
moment :”de onthulling van het raam”. 
 
Iedereen was even stil met daarna een geroezemoes van positieve ge-
luiden. Een prachtig ontworpen raam met bijzonder mooie tinten en als 
centrale afbeelding de vis (ichtus). Heel mooi uitgevoerd en gemaakt van 
mondgeblazen glas. Een bijzondere aanwinst voor onze kapel in Hoog 
Soeren. Vele felicitaties voor Gaby en Veronica !!! Als afsluiting nog ge-
zellig napraten met een drankje. 
 
Het eerste Hoog Soerense Openlucht Concert. 
 
Een stralende zon overgoot de Moezenberg en de bezoekers zochten de 
koelte op in de schaduw van een haag of lagen lui in het hooi. Om pre-
cies twaalf uur bliezen de Jachthoornblazers het concert voor geopend. 
De vier koren die optraden hadden veel werk gemaakt van hun presenta-
tie ‘onder de parasol”, en “Phoenix Vocaal” en “In the Mood” gaven zelfs 
een voorproefje van hun repertoire. 
 

 
 

 De spits werd afgebeten door “Phoenix Vocaal” die wereldmuziek ten 
gehore bracht. Het was goed om de uitleg bij de liedjes te horen om-
dat anders de strekking voor toehoorders verloren zou gaan omdat 
“Phoenix Vocaal” in alle talen zingt. 
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 Daarna trad de “Herleving” op die in stemmig zwart /wit gekleed wa-
ren, wat een mooi tafereel opleverde. Zij zongen geen makkelijk re-
pertoire en verdienden een goed applaus. 

 
 Het “Hoog Soerense” koor, in vrije tijd kleding, bracht, zoals wij van ze 
gewend zijn. een goede uitvoering van hun repertoire.  

 
 “In the Mood” sloot de rij met een gevarieerd optreden. Bij het liedje 
“The Train”, misten ze even de aansluiting, maar de volgende trein 
hebben ze goed gehaald. 

 
Tot slot verzamelden alle koren zich voor het podium en zongen met het 
publiek het lied “Hoog Soeren”. Vooral het refrein werd door iedereen uit 
volle borst meegezongen. Een volgende keer zal het lied door iedereen 
helemáál worden meegezongen want een ieder heeft nu immers de tekst 
in huis. 
 
Bedankjes en bloemen sloten het festijn. De bezoekers hebben zich een 
welwillend en gul publiek getoond. Terugkijkend op de zonnige zondag 
van 4 september kunnen we alleen maar concluderen dat het een fan-
tastisch evenement is geweest. De medewerking die van alle kanten ge-
geven is door dorpsbewoners en anderen heeft het mogelijk gemaakt om 
dit te organiseren.  
 
Op naar de volgende keer ! 
 
Elleke Kuiper.  
 
 
Nieuws van de zangvereniging 
 

Na een lange vakantie van 8 weken zijn we weer van 
start gegaan. Het viel niet mee de draad weer op te pak-
ken. Waar we voor de vakantie flink op geoefend hadden 
bleek toch behoorlijk te zijn weggezakt. Met 2 optredens 
voor de deur moest er weer flink aan getrokken worden.  
 
Het was jammer dat we niet meer tijd hadden om ons 
goed voor te bereiden. 
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Gelukkig was de sfeer meteen weer goed, vooral tijdens ons jaarlijkse 
uitstapje bleek weer hoe groot het saamhorigheidsgevoel is. Dit uitstapje 
voor leden en vrijwilligers van de rommelmarkt vond plaats op zaterdag 3 
september. 

 
Er stond een fietstocht met barbecue gepland. Het 
weer was grandioos en mede daarom kon de dag 
niet meer stuk. Ook de zondag daarna op het koren-

festival in Hoog Soeren was het weer ons allen goed gezind.  
 
Het was wel even wennen om te zingen in de open lucht. Het bleek toch 
moeilijker dan gedacht mede door het ontbreken van een goede akoes-
tiek. Maar na een niet al te goede start ging de rest gelukkig beter.  
 
Voor de vakantie stonden de laatste weken in het teken van de rommel-
markt. Het is elk jaar weer een enorme klus om alles rond te krijgen. Als 
het dan eindelijk zover is moet het allemaal gaan gebeuren in een paar 
uur. Het was erg jammer dat het weer niet meewerkte. De regen kwam 
af en toe met bakken uit de lucht en het was nog een hele klus om alles 
droog te houden. 
 
Maar we hebben geen reden tot klagen want hoewel 
iets minder dan vorig jaar was de opbrengst zeker de 
moeite waard. Ook willen we nog even vermelden dat 
het koor in het bezit is van een nieuwe piano en wel 
een digitale piano. Na jarenlang getobd te hebben met 
een piano die steeds ontstemd raakte heeft het bestuur besloten dat het 
zinvol was een nieuwe piano aan te schaffen. 
 
Een commissie bestaande uit een paar koorleden met verstand van za-
ken heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden, waarna 
in overleg met het bestuur is overgegaan tot aankoop van genoemde pi-
ano. Het is nog even wennen, vooral voor onze pianiste Carla van Zui-
len, maar de mogelijkheden zijn legio. 
 
Rest ons nog te vermelden dat we nog steeds op zoek zijn naar verster-
king van ons koor. Vooral bij de mannen kunnen we nog versterking ge-
bruiken, maar ook alten zijn van harte welkom. We repeteren elke dins-
dagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in de kapel. 
 

Rita Groenewoud 
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Berichten uit het Zusterhuis 
Gelukkig beginnen de gezellige handwerkavonden bij Zuster Dicky weer 
binnenkort. 

 
Vanaf september 

 3e maandagmiddag van de maand vanaf 
14.00 uur, beginnende op 19 september 
a.s. en dan 1x per maand, en 

 2e & 4e donderdagavond beginnende op 
resp. 8 en 22 september vanaf 19.30 uur 
en daarna 2x per maand. 

 
 

Als u van handwerken houdt dan bent u welkom op bovenstaande data 
en wordt u hartelijk ontvangen met een kopje koffie of thee.  
 
 
Tuinieren in Hoog Soeren en Assel 
 
Bij de konijnen af 
Op Hoog Soeren zijn de konijnen er dan weer wel dan 
weer niet. De heuvel tussen het clubhuis van de golf 
en De Steeg heet al heel lang de Konijnenheuvel. 
Daar zijn ze wel eens. Maar nu zijn op de golfbaan ko-
nijnen gesignaleerd. Als die zich vermenigvuldigen, en 
dat is gebruikelijk, dan moet het ergste worden ge-
vreesd voor alles wat groeit en bloeit in de tuinen van 
veel Soerenaren. Allereerst voor de tuinen dicht bij de 
golfbaan. Daar moet dus het gevaar worden gekeerd. 
 
Een voetbalclub in België heeft uitgevonden dat konijnen niet tegen 
mensen-transpiratie kunnen. Daar zijn schoenen en kleren, die eigenlijk 
de was in moesten, met succes bij de konijnen holen en paadjes gelegd. 
Dit middel is eveneens met succes toegepast door een voetbalclub in de 
buitengebieden van Apeldoorn. Mocht u aantoonbaar last hebben van 
konijnen dan weet u nu wat u te doen staat! 
 
De Pollepel 
 
Tijdens onze jaarlijkse, fantastische, dauwtraptocht raakte ik met 
andere dauwtrappers aan de praat over azijn. Hessel houdt 
niet van “zuur”, dus ik vertelde dat ik zelf altijd lekker zoete 
frambozenazijn maak. Hier volgt het recept. 
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Men neme … 
 
 3 pond frambozen 
 1 liter inmaakazijn 
 375 gram suiker per halve liter vruchtenazijn. 
 
Laat 1 pond gewassen frambozen 24 uur in de azijn trekken. Giet de 
vloeistof voorzichtig af en bewaar de vloeistof. De gebruikte vruchten kun 
je niet meer gebruiken. Laat een nieuw pond schone frambozen weer 24 
uur trekken in het bewaarde aftreksel, weer zeven, oude vruchten niet 
meer gebruiken en herhaal dit met het derde pond schone frambozen. 
 
Het aldus verkregen aftreksel zet je op het vuur, je laat de suiker erin op-
lossen en laat het aftreksel zachtjes tegen de kook aan komen. De azijn 

mag niet koken. Schuim eraf scheppen en de 
azijn in goed schoongemaakte flessen (met soda) 
bewaren. Je kunt de frambozenazijn eventueel 
verdunnen met water of spuitwater. Ik gebruik 
hem puur, een klein beetje. Hier doe je wel twee 
jaar mee en het is ook leuk om een klein flesje 
hiervan cadeau te doen! Succes. 
 

Al fietsend hadden we het ook over vlierbloesemsiroop. Het kost bijna 
niets; vlierbloesem vindt je overal in Hoog Soeren in Mei/Juni. Het recept 
is als volgt: 
 

2 gelijke delen vlierbloesem (beetje aandrukken) en water 
1 kilo suiker per liter sap 
10 gram citroenzuur (drogist) per liter sap. 

 
De bloesem 24 uur in het water laten trekken en daarna de vaste delen 
eruit zeven. Dan de suiker toevoegen, oplossen en alles drie minuten al 
roerend opkoken. Daarna het citroenzuur toevoegen, nog een keer op-
koken en daarna goed zeven. Tenslotte de siroop in goed schoonge-
maakte (soda) flessen gieten en goed afsluiten. Heerlijk bij warm weer 
met ijskoud water. 
 
Ik draag de pollepel over aan mijn buurvrouw, Elleke Kuiper. 



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”  

 
 

Bewaar deze mededelingen in uw agenda. 
 


