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Van de redactie 
 
 
Na een schitterende herfst die Hoog Soeren prachtig 
kleurde was het eind november ineens een waar win-
terlandschap met een dik pak sneeuw. Dat weekend 
leek het wel een wintersportplaats. Hele gezinnen op 
de slee en het dorp vol auto’s. Hopelijk ook zo’n witte 
kerst. Hoog Soeren heeft in de afdeling lay-out een 
ware fotograaf gekregen te oordelen naar de  mooie 
kleurenfoto’s in het vorige pomphulletje. Fantastisch Rob! 
 
Inleveren van kopij voor het volgende Pomphulletje uiterlijk 1 maart 2006, liefst per e-
mail  naar Els Krul (e-mail: els.krul@rkimaging.nl). De redakte en de afdeling lay-out 
behouden zich het recht voor ingezonden stukken aan te passen. 
 
 
Mededelingen van de Buurt- en Belangen Vereniging 
 
 
Wij gedenken:  
 
In Memoriam Piet Hondius 
 
Bij het ter perse gaan van dit Pomphulletje bereikte ons het bericht van het overlijden 
van Piet Hondius, oud-voorzitter van de Buurt- en Belangenvereniging. Vanaf het 
moment dat Piet met Karin in Hoog Soeren woonde voelde hij zich betrokken bij het 
wel en wee van Hoog Soeren en was bereid tijd, energie en talenten voor Hoog Soe-
ren in te zetten. 
 
In 1996 werd hij voorzitter van de Buurt- en Belangenvereniging en vooral in die 
functie heeft hij zijn stempel gezet. Naar de gemeente toe was Piet duidelijk en vast-
houdend. In kwesties zoals; de status van Hoog Soeren als Beschermd Dorpsge-
zicht, invoering van Diftar, de vaststelling van de WOZ, de dreigende afsluiting van 
Badhuisweg/Soerenseweg, toenemende overlast door grote evenementen, roerde hij 
de trom. Hij werd een bekend gezicht bij de Apeldoornse ambtenaren en in de Apel-
doornse politiek. 
 
Ook binnen Hoog Soeren was Piet creatief. Hij stelde de maandelijkse “buurman-
nenborrel” in en onder zijn voorzitterschap kwamen de “seniorenlunch” en de jaarlijk-
se “Jeu de boules” wedstrijd tot bloei. Ook na zijn voorzitterschap bleef Piet lid van 
de redactie van “het Pomphulletje”. Wij zullen zijn markante persoonlijkheid in Hoog 
Soeren missen en wij wensen Karin veel kracht toe in deze moeilijke tijden. 
 
Namens de Buurt-en Belangenvereniging 
Hessel Posthuma  
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Mededelingen uit het dorp 
 
 

 De Kerstbijeenkomst wordt op 24 december om 20.00 uur gehouden in de ver-
sierde kapel van Hoog Soeren met medewerking van het koor. 

 De Nieuwjaarsreceptie wordt traditiegetrouw gehouden op vrijdag 6 januari vanaf 
19.30 uur in het Hotel “Hotel Hoog Soeren”. 

 
 
55-jarig huwelijk 
 
De vlag hing uit in de “Buurte”, en niet voor niets. Goossen en Teuntje Schipper wa-
ren op 9 november 55 jaar getrouwd. Ook namens de redactie onze felicitaties. 
 
 
Jong- en oud ontmoeten elkaar 
 
Een najaarsfoto van de oudste 
inwoner van ons dorp, Bart van 
Laar (95), erelid van de Buurt- en 
Belangenvereniging. 
 
Op zijn schoot ligt Luuk Zweve-
rink (pas een paar maanden 
oud), waarvan Bart de oud-oom 
is. 
 
 
Ouderenadviseur 
 
Wisselwerk heeft een ouderen-
adviseur in dienst die als aan-
spreekpunt fungeert voor vrijwilli-
gers die ouderen thuis bezoeken.   
 
De adviseur kan actie onderne-
men om de hulp-of dienstverle-
ning op gang te brengen. 
 
De naam van adviseur is Erna 
Oosterhoff, te bereiken op het 
Stadsdeelkantoor Zuidoost , Vio-
lierenplein 100, telefoon 5423374 
op maandag, woensdag, donder-
dag en vrijdag tussen 9.00-16.30 
uur. 
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Sneeuwoverlast en burenhulp 
 
De sneeuwval van 25 november bracht niet alleen veel overlast maar had ook posi-
tieve bij-effecten. Wij hoorden niet alleen gemopper en gejammer maar zagen ook 
veel mensen die anderen te hulp schoten. 
 
Allereerst waren daar de sneeuwruimers van de gemeente Apeldoorn die een poging 
deden Hoog Soeren bereikbaar te maken.  Dat dit niet altijd even handig ging neemt 
niet weg dat de inspanning die geleverd werd in het grote buitengebied van Apel-
doorn heel groot was. 
 
Vervolgens was dat de vrijwillige brandweer van Hoog Soeren, die al op vrijdag in de 
weer was om hulp te bieden bij gestrande bussen en bij ingezakte daken. Ook waren 
er de mensen die van alles in het werk stelden om hun medemens uit de problemen 
te helpen. 
 
Het is altijd gevaarlijk om namen te noemen omdat anderen die ook hulpvaardig wa-
ren dan vergeten worden. In dit geval willen wij toch Gerrit Zweverink,  Mijnte Venin-
ga  en de familie van Koperen vermelden die op zaterdag uren in touw zijn geweest. 
 
 
Soerense sneeuwval veel werk voor onze brandweer 
 
Vrijdag 25 november was ook voor de brandweer een bijzondere dag. Vanaf 10.30 
uur tot 23.00 uur was het korps in touw. Diverse meldingen waren het gevolg door de 
zware sneeuwval en in het gemeentehuis van Apeldoorn was zelfs een crisiscentrum 
ingericht. 
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Vanuit de Fruytierschool uit Apeldoorn was eerder die dag 
een harmonicabus vertrokken, met aan boord een 70-tal leer-
lingen onderweg naar Lunteren. De chauffeur hoorde dat de 
weg Hoenderloo - Ede was geblokkeerd en koos een alterna-
tieve route via Hoog Soeren, Kootwijk en Harskamp om zo 
Lunteren te bereiken. 
 

Dankzij de moderne navigatiemiddelen (TomTom) waren er meer automobilisten die 
eraan dachten deze route te nemen. Tot aan de Telefoonweg omstreeks 14.00 uur, 
toen was het stoppen: één grote file. Tientallen auto’s waren niet meer voor of ach-
teruit te krijgen. Dit ging heel lang duren. De kinderen zijn om 17.00 uur naar de 
brandweerpost van Hoog Soeren gelopen, maar waar laat je zo gauw 70 kinderen. 
De familie Laimbock (dank voor deze spontane hulp) had gelukkig ruimte voor 30 
kinderen die in hun garage ondergebracht konden worden.  
 
Wat waren die kinderen blij dat ze bij de verwarming konden staan en 
er was einde  lijk een toilet. Na tientallen blikjes cola, sinas en zakken 
chips en nootjes, verstreek de tijd snel. Druk bellen met het thuisfront 
! Het was heel moeilijk want het gehele telefoonverkeer lag er uit. 
Hoe lang ging dit nog duren? ETEN!!!!, Daar was het immiddels tijd 
voor. Gelukkig had Hotel Hoog Soeren voldoende voorraad frites, dus 
dan maar bakken. Nou, dat moet je tegen 70 hongerige kinderen van 
11tot 15 jaar zeggen. De frietjes vlogen de dozen uit. 

 
De wegen richting Lunteren waren nog steeds niet toeganke-
lijk. Onder begeleiding van een tractor en de brandweerauto is 
de bus, in opdracht van het crisisteam, naar het stadhuis gere-
den. De brandweerauto en tractor konden terug naar Hoog 
Soeren. De bus is via de Beemte , autobaan richting Zwolle, 
Amersfoort, naar Lunteren gereden, daar had het niet ge-
sneeuwd . Hoe laat de kinderen thuis zijn gekomen? Heeeeel 
laat. 

 
Om 18.00 werd de brandweer nog voor een spoedgeval naar Nieuw Milligen  ge-
stuurd,” dak veeschuur, ingezakt door hevige sneeuwval, daarin  bevinden zich 83 
kalveren”. Het was een triest gezicht. Verder heeft het korps het gehele weekend nog 
diverse meldingen gehad. 
 
 
Kijkt U komend jaar ook eens op onze Website 
 
In de ledenvergadering van 2004 heeft het bestuur toestemming gekregen om een 
website van Hoog Soeren te ontwikkelen. Wij kunnen u nu al meedelen dat de ont-
wikkeling zo ver is  dat in de algemene ledenvergadering in maart 2006 de website 
zal worden gepresenteerd met een toelichting en uitleg.  
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Vrijdag 25 november in bos en tuin 
 
De door weerman Krol, voorspelde sneeuw liet vrijdag 25 november niet lang op zich 
wachten. Het daglicht had zich nog lang niet aangediend of er lag in Hoog Soeren al 
een dik pak sneeuw en het zou nog erger worden die dag. Wie heeft er niet mee te 
maken gehad? Blij waren diegenen die ongestoord konden genieten bij een warme 
kachel. Rond de 35 cm sneeuw liet zich binnen een halve dag in ons hoge Soeren 
optekenen, een hoeveelheid waar we in de regel wel vijf jaar voor nodig hebben.  
 
Het relatief warme najaar wordt er ernstig van verdacht de oorzaak te 
zijn van het lange groeiseizoen. Veel bomen hadden moeite afscheid 
te nemen van de zoete zachte herfst en verwelkomden koning winter 
in vol bladornaat. Deze vracht, vroege sneeuw, vond dus een gewillig 
draagvlak. Met name eiken, al dan niet van formaat, maar ook heel 
veel dennen en berken van minder indrukwekkende afmetingen moesten het dus 
ontgelden. Zelfs een enkele beuk kon de druk niet aan en zeeg ter aarde.  
 
Vooral heel veel eiken zagen zich geconfronteerd met afgebroken takken. Een deel 
hiervan versperden her en der de wegen, maar een nog groter deel is gebarsten, 
maar blijven hangen om alsnog bij een volgende windvlaag of sneeuwlast door de 
grond te worden verwelkomd.  

 
Veel jonge lange dunne bomen van uiteenlopende 
origine konden de sneeuwlast evenmin dragen en 
moesten vaak letterlijk buigen, soms zelfs barsten, 
onder hun last. Illustratief hiervoor is de berken-
singel langs de kampsteeg. Deze getuigde van 
weinig ruggengraat en bieden thans een droeve 
aanblik. Gevreesd moet worden dat deze hangen-
de jeugdige berken de rug nooit meer zullen kun-
nen rechten. Dit beeld vinden we terug door het 
hele bos en uiteraard zijn de onlangs gedunde 
opstanden in dat opzicht het zwaarst getroffen. 
Toch zijn vooral de dunste bomen slachtoffer en 
blijkt de “surfival of the fittest” wederom geen 
sprookje. Het mag duidelijk zijn dat de bosarbei-

ders zich voorlopig niet hoeven te vervelen, ook al zullen ze zich vooral beperken tot 
de randen van het bos. De witte 25 novemberlast  zal op veel plekken in het bos nog 
lang zijn sporen laten zien.  
 
Hoe dramatisch dit allemaal ook klinkt, het bos blijft en zal ook in de toekomst, zei het 
met wat minder takken, de seizoenen met prettige bosbeelden verwelkomen. Ik ben 
benieuwd of we hiermee de winter al achter de rug hebben. 
 
René Olthof 
Boswachter van de boswachterij Hoog Soeren 
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Dorpenoverleg 
 
De gemeenteraad van Apeldoorn heeft in 2004 een voorstel van B enW aangeno-
men betreffende de manier waarop de gemeente met de wijken en/of dorpen com-
municeert. Gekozen is voor de opzet van “wijkgericht” werken.  Apeldoorn is verdeeld 
in wijken die als aanspreekpunt voor de gemeente zijn aangewezen. 
 
De dorpen Hoenderloo, Beekbergen, Weenum-Wiesel, Loenen, 
Radio Kootwijk, Beemte-Broeklanden, Uddel en Hoog Soeren 
vormen samen 1 of 2 wijken. Er is in 2005 een dorpenoverleg 
tot stand gekomen. In dit overleg is uitgebreid gesproken over 
de manier waarop de dorpen gezamenlijk ten opzichte van de 
gemeente kunnen optreden. 
 
Aan dit overleg hebben wij actief deelgenomen omdat in de toekomst de dorpen de 
gelegenheid krijgen om gezamenlijk beleid te maken. Niet deelnemen, betekent dat 
er ook geen rekening gehouden wordt met de belangen van Hoog Soeren bij het 
vaststellen van het gemeentelijke beleid. 
 
De Buurt en Belangenvereniging heeft zich uitgesproken voor een zo licht mogelijk 
gestructureerde samenwerking zodat er geen extra bestuurslaag tussen de dorpen 
en de gemeente ontstaat. Bovendien hebben wij als voorwaarde gesteld dat de wijk-
coördinator direct aanspreekpunt moet blijven voor zaken die snel opgelost dienen te 
worden. 

 
Het lijkt erop dat deze manier van samenwerken aange-
nomen zal worden. Dit betekent dat ieder dorp kan aan-
geven welke onderwerpen van belang zijn en op de 
agenda moeten. (agendaoverleg). De wijkcoördinator 
organiseert dan het Dorpenplatform waar de onderwer-
pen die van gezamenlijk belang zijn besproken worden. 
Deskundigen, ambtenaren en wethouders kunnen uit-
genodigd worden waarna afspraken worden gemaakt en 
een actielijst wordt vastgesteld. 

 
Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld (Sociale) woning-
bouw, druk van toerisme, welstandsbeleid, meerjarenbegroting. 
 
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkeling en vragen u onderwerpen 
die in aanmerking komen voor het Dorpenplatform aan ons door te geven. 
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Opsporing en ruiming van explosieven 
 
Van de gemeente Apeldoorn ontvingen wij het jaarverslag 2004 van de ruiming van 
munitie en explosieven. In dit jaarverslag staat een overzicht van de aangetroffen 
explosieven. Wij willen u een uittreksel van dit overzicht niet onthouden vooral ook 
omdat er uit blijkt dat er het werk dat gedaan wordt zinvol is. In 2004 zijn o.a. gevon-
den en geruimd:  
 
Klein kaliber munitie  91900    stuks 
Geschutsmunitie   907 
Mortieren    1162 
Buizen/ontstekers   828 
Vernielingsladingen   89 
Mijnen     2 
 
Het werk in de Asselse heide is in 2004 afgerond en heeft 
langer geduurd dan gepland vanwege de verspreiding en 
sterke verontreiniging. (Veel springputten) Ditzelfde geldt 
voor het werk langs de J.C. Wilslaan. Het ministerie heeft 
uiteindelijk financiële toezeggingen gedaan waardoor het 
werk volgens plan kan worden afgerond. 
 
 
Apeldoorn in cijfers 
De gemeente heeft een boekje uitgegeven met statistisch materiaal over de gemeen-
te Apeldoorn, ook uitgesplitst per dorp. 
Hieronder volgen een paar van de gegevens.  
 

Hoog Soeren  Apeldoorn  
 
Aantal inwoners  255   156092 
% vrouwen   47,8   50,9 
Inwoners/km   210   458 
Aandeel 0-17 jaar  10,2%   21,8% 
Aandeel 65+   30,2%   15,5% 
Aantal woningen  136   64246 
Vrijstaande won.  77%   17% 
Gem.Woningbezetting 1,84   2,36 
Gem.WOZ waarde  € 528.500  € 181.000 
 
U kunt zelf uw conclusies trekken maar cijfers zeggen niet alles.  
 
 
Container tuinafval 
 
Ieder jaar wordt er gedurende een of meer dagen door de gemeente een groen-
container  geplaatst in Hoog Soeren. Omdat de data gepubliceerd werden in “Week-
end Totaal” werd deze groencontainer ook regelmatig bezocht door mensen van bui-
ten Hoog Soeren en was de container veel te snel vol. 
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Wij hebben een paar jaar geprobeerd publicatie in “Weekend Totaal” te voorkomen. 
Dit is niet gelukt en zal waarschijnlijk in de toekomst ook niet lukken. 
 
Het bestuur zal daarom ook niet meer zoals in voorgaande jaren de inwoners van 
Hoog Soeren apart op de hoogte stellen via een rondschrijven. Iedere inwoner ont-
vangt “Weekend Totaal” en kan zich op de hoogte stellen van de data van de plaat-
sing van de groencontainer. 
 
 
Racebaan Hoog Soeren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ja, en nu houdt iedere automobilist zich strikt aan de 30km!!! 
 
 
Inwoner van Hoog Soeren  is verhuisd naar Borculo. 
[Interview met Dorianne Putman] 
 
Dorianne is geboren (1979) en getogen in Hoog Soeren en dol op de bossen. Ze is 
een natuurmens en zodra je haar ziet weet je dat ook. Omringd door vier honden, 
allerlei soorten en maten, straalt ze rust en betrokkenheid uit bij het werk wat ze doet.  
We zoeken haar op in Borculo, midden in de natuur. Herkenbaar was het bord langs 
de weg van Dorianne: ”kinderen van moeder aarde”.  
 
Al snel zagen we 2 prachtige langoorezels. Omdat deze ezels een  hoog knuffelge-
halte hebben, staan ze altijd klaar om geaaid te worden. Onder begeleiding mogen 
kinderen met een stoornis op deze ezels rijden. Deze ezels zijn een bedreigde soort, 
de Poitou. De moederezel, Dora en haar veulen Rosie komen echter uit België. Deze 
ezels staan  bekend om hun lief en rustig karakter en zijn daarom zo geschikt voor 
kinderen met één of andere handicap. 
 
In een huiselijke kamer met ouderwetse warmte,  grote kop thee en uiteraard met de 
vier verschillende honden vertelde ze al haar belevenissen. 
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Assie,  een Nederlands hondje,  komt uit een asiel. Misschien niet moeders mooiste 
maar wel heel erg lief en zorgzaam. Trouwens de andere honden houden ons ook 
goed in de gaten.  
 

Een greyhound,  een slanke hond, hoog op de 
poten met een smal koppie, wordt gebruikt voor 
hardloopraces en de jacht. In Spanje, niet echt 

een dier vriendelijk land, vinden ze deze honden zo lelijk, 
dat ze ratten genoemd worden. Geloof het of niet, als ze niet 

langer bruikbaar zijn worden ze mishandels en daarna opgehan-
gen.  Dit hondje heeft dus ongelooflijk geboft om door Dorianne gered te 

zijn en is daardoor zo vreselijk lief en rustig geworden. 
 
Dan Wolfy. Hij komt uit Roemenië en daar hebben ze een poging gedaan om hem te 
vergiftigen maar Wolfy overleefde het gif en is helaas hierdoor doof en blind gewor-
den. Dorianne heeft een manier gevonden  om hem op te voeden en contact mee te 
maken. Hij kan namelijk wel voelen en ruiken. Met veel geduld, belonen en inzet is 
Wolfy nu een lieve hond en speelt zelfs met Elmo, een  klein zwart , aandoenlijk doe-
rakje, dat weer uit Spanje komt. Als Elmo gestressed is krijgt hij bijna geen lucht en 
dan stikt hij zowat. Omdat wij vreemden voor hem waren raakte hij dus gestresd en 
hoorden we een raspende ademhaling . Dorianne nam hem op schoot en toen was 
het snel weer over. 
 
Dorianne is in Utrecht afgestudeerd in de diergeneeskunde, op groot vee, koeien met 
name, maar ze wil geen praktijk. Ze heeft een eigen stichting opgericht: Kinderen van 
moeder aarde. Alle kinderen en dieren horen  erbij, geen verschil. Een nieuwsbrief 
hierover staat op Internet : www.kinderenvanmoederaarde.nl 
 
De bedoeling is dat kinderen met een stoornis klein of groot, psychisch of lichamelijk, 
kontakt hebben met dieren, zodat  ze de natuur gaan ervaren  en een genezing  op 
gang kan komen. Dorianne gaat ook zie-
kenhuizen langs, om met haar dieren , daar 
de kinderen te bezoeken. Ze mogen dan 
aaien en voelen. 
 
Haar aandachtspunten zijn; Menselijke ge-
zondheidszorg, Voeding (zelf is ze vegeta-
risch) en Biologische landbouw. Over de 
bioindustrie is ze ook niet te spreken. Om 
haar stichting meer bekendheid te geven 
komt Dorianne tussen Kerst- en Nieuwjaar 
met  haar ezels naar Hoog Soeren om ei-
gen gebakken wafels te verkopen voor haar 
goede doel !! Donaties zijn altijd welkom. 
 
We willen Dorianne  hartelijk bedanken voor de uitleg over haar werk. We vonden het 
een bijzondere vrouw met een bijzonder doel. Gelukkig heeft ze een vriend die hele-
maal achter haar staat. Veel succes met het werk dat je doet, bedankt en tot ziens.  
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Nieuws van de zangvereniging 
 
De afgelopen weken hebben we een moeilijke tijd doorgemaakt. Door ziekte en uit-
eindelijk het overlijden van de vrouw van onze dirigent Rob van Putten. Omdat onze 
problemen niet in verhouding staan tot het leed dat hem is overkomen willen we niet 
te lang stil blijven staan bij onze moeilijkheden. Veel mensen uit Hoog Soeren die op 
de hoogte waren hebben via de zangvereniging met hem meegeleefd. Hoe nu verder 
te gaan? 
 
We hopen natuurlijk dat Rob het dirigentschap weer oppakt,maar hier hebben we op 
dit moment nog geen zekerheid over. Tot aan de kerst hebben we Teun Stoop  be-
reid gevonden tijdelijk het dirigentschap over te nemen. We studeren nu hard aan het 
repertoire voor de kerstavond van de buurt- en belangvereniging. Helaas kan Teun 
Stoop niet aanwezig zijn op de kerstavond, maar Willem Lekkerkerker heeft toege-
zegd ons dan te willen dirigeren. 
 
Willem is eigenlijk geen dirigent, maar heeft wel een muzikale achtergrond (organist 
in de kapel). We hebben er vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Voorlopig 
kunnen we dus niets plannen. We laten het maar even op ons af komen en hopen in 
het nieuwe jaar weer de draad op te kunnen pakken. 
 
Rita Groenewoud (voorzitter) 
 
 
Berichten uit het Zusterhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wegens ziekte van Dicky zijn er voorlopig geen activiteiten in het zusterhuis. Zodra 
ze beter is zal met de vaste groep contact opnemen. 
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Tuinieren in Hoog Soeren en Assel 
 

 
Tuinrust in december? 
 
Eindelijk rust: want wat hebben we gezwoegd in de tuin. Gespit, gegraven, omge-
schept, bemest, gekalkt en as gestrooid. Gesnoeid, gezaaid, geplant, verplant, ver-
speend, bollen erin, en in het najaar bollen eruit. Water gegeven, gesproeid, ge-
maaid, gewied, en heel veel muizen gevangen. De planten gescheurd en met takken 
afgedekt. 
 
Met dit alles zijn we van februari tot november bezig ge-
weest, en nu de tuin met een laag sneeuw is bedekt, besef 
je dat je vergeten bent naar de tuin te kijken. Wanneer je ’s 
zomers de tuin inliep op weg naar de eerste roos, dan werd 
je afgeleid door ongerechtigheden in het gras en bereikte je 
dan de roos dan moest er tegen schimmel gespoten worden, 
en van die prachtige riddersporen zag je alleen dat ze opge-
bonden moesten worden. 
 
Maar nu is alles klaar! Welnu, ga een boekje lezen en laat verder de tuin de tuin. De 
tuinier overwintert in serre. We omgeven ons met catalogi, tuintijdschriften, gidsen en 
boeken, en maken plannen voor het volgend seizoen waarin we opnieuw beginnen.   
Maar toen kwam 25 november. Sneeuw en nog eens sneeuw, geen liefelijke witte 
deken, maar een alles verpletterende zware last, heesters en coniferen plat. En weer 
zitten we in de zorgen of alles nog weer goed komt. 
 
Maar in december vieren we weer kerstmis. Dan hangen er duizenden lichtjes in de 
bomen, richten verlichtte kerstmannen arrensleden, en kerstklokken en wat dies 
meer zij op, waarna in januari de energierekening gepresenteerd wordt. 
 
Âse van Riemsdijk 
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De Pollepel 
 

 
Kruidkoek 
 
Een eenvoudig en snel te maken kruidkoek waarvan je alle ingrediënten meestal wel 
in huis hebt. Bij de koffie een ware lekkernij. 
Men neme 
 250 gr zelfrijzend bakmeel 
 250 gr bruine basterdsuiker 
 2 dl melk 
 Snuf zout 
 3 theelepels koekkruiden 
Naar eigen smaak en behoefte kun je er sucade, rozijnen, oranjesnippers, gesneden 
gember, honig of marmelade aan toevoegen. 
Meng bakmeel, suiker, zout en koekkruiden en naar wens rozijnen etc. 
Roer de melk erdoor 
Giet het in een bakvorm en zet het in een voorverwarmde oven.  
Baktijd 1 uur, waarvan 30 minuten op 160° en 30 minuten op 150°. 
 
Ik geef de pollepel door aan mijn buurvrouw Annemarie Keukens. 
 
Âse van Riemsdijk  



Blz. 14 

 
 

De redactie wenst u fijne Kerstdagen, 
een goede jaarwisseling 

en een gelukkig, gezond Nieuwjaar. 



Blz. 15 

 
 
 
 
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” 
 

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

 
Nieuwjaarsreceptie: De traditionele nieuwjaarsreceptie zal  

vrijdag 6 januari 2006 worden gehouden in 
Hotel “ Hoog Soeren”. U bent van harte  
welkom vanaf 19.30 uur. 

 
Boerenkoolmaaltijd: De jaarlijkse boerenkoolmaaltijd  wordt dit 

jaar gehouden op 10 februari om 18.00 in 
het “Pannekoekenhuis”. 

 
Alg. ledenvergadering: De Algemene ledenvergadering van de 

Buurt- en Belangenvereniging wordt ge-
houden op 1 maart 2006 om 20.00 uur in 
het Kerkje. 

 
 

Bewaar deze mededelingen in uw agenda. 
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