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Van de redactie 
 
Piet Hondius, die jarenlang een belangrijke bijdrage aan 
het Pomphulletje heeft geleverd zullen wij als redactielid 
erg missen.  
 
Ook hebben we nu officieel afscheid genomen van Sal van 
Son die kortgeleden tot erelid van de Buurt- en Belangen-
vereniging is benoemd. 
 
De winter eindigt zoals hij begonnen is, met veel sneeuw en een prachtig landschap. 
Maar de voortekenen van de lente worden al zichtbaar nu de bollen zich weer laten 
zien. De redactie wenst iedereen prettige Paasdagen ! 
 
Inleveren kopij voor het volgende Pomphulletje uiterlijk 1 juni 2006, liefst per e-mail 
naar Els Krul (e-mailadres: els.krul@rkimaging.nl). De redactie en de afdeling lay-out 
behouden zich het recht voor ingezonden stukken aan te passen. 
Website adres : www.hoogsoeren.info. 
 
 
Mededelingen van de Buurt- en Belangen Vereniging 
 
Algemene ledenvergadering. 
 
Ondanks de hevige sneeuwval werd de algemene ledenvergadering van de Buurt- 
en Belangenvereniging Hoog Soeren en Assel op woensdagavond 1 maart 2006 re-
delijk goed bezocht. Een bijzonder onderdeel van de vergadering was de presentatie 
van de nieuwe website van Hoog Soeren (www.hoogsoeren.info ). 
 
Mevrouw Ada van Exel, de maker van deze website, heeft samen met een paar be-
stuursleden vele uren gewerkt om de site te voltooien en gebruiksklaar te maken. 
Met behulp van een diaprojector leidde zij ons door de site die er mooi uitzag en im-
poneerde door de veelheid van mogelijkheden 
 
Hoofdbeheerder wordt de heer Jacques van der Klaauw, die nu hij voor het examen 
geslaagd is, “webmaster” genoemd mag worden. Verder deelde de voorzitter ons 
mede dat alle Hoog-Soerenaren gezamenlijk verder gaan bepalen hoe de website er 
uiteindelijk uit gaat zien. Jacques alvast bedankt voor het vele werk hieraan verricht. 
We zullen je nog vaak nodig hebben. Mooi dat op de openingspagina het sierlijke 
boompje van het Pomphulletje, ooit ontworpen door onze dorpsgenote, de kunstena-
res Gaby Bovelander, nu ook op onze website te vinden is. 
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Na 17 jaar als regelende kracht in de redactie van het Pomphulletje te 
hebben gezeten heeft Sal van Son vorig jaar zijn functie overgedragen 
aan Cees Boss. Sal werd op deze vergadering door de voorzitter verrast 
met het erelidmaatschap van de Buurt- en Belangenvereniging hem aan-
geboden wegens “zijn langdurige en enthousiaste inzet voor het Pomphul-

letje en zijn getoonde betrokkenheid bij de dorpsgemeenschap Hoog Soeren”. Hij 
kreeg hierbij een staande ovatie waar hij verlegen van werd. 
 
Ook over zijn vriend en partner Cor Gootjes werd met veel waardering gesproken 
vanwege zijn activiteiten en betrokkenheid met ons dorp. Sal kreeg een oorkonde, 
Cor kreeg bloemen van het bestuur. 
 
Proficiat voor beiden!! 
 
 
POMPHUL wordt weer RUIMZICHT 
 
Het is alweer enkele jaren geleden dat woningstichting Beter Wonen samen met 
aannemingsbedrijf VBO (waarvan de directeur Bert Harleman één van onze dorps-
genoten is), mede op aandringen van de gemeente Apeldoorn, hebben besloten om 
tot aankoop van het voormalige hotel De Pomphul over te gaan.  

 
Het zal de inwoners van het dorp niet ontgaan zijn dat er sindsdien ogen-
schijnlijk geen activiteiten in of rondom het voormalige hotel plaatsgevon-
den hebben. Om gevaarlijke situaties en vandalisme tegen te gaan staat er 
bovendien ook alweer geruime tijd een bouwhek aan de straatzijde van het 
pand. 

 
De vraag die we met enige regelmaat gesteld krijgen van dorpsbewoners en geïnte-
resseerden is: gebeurt er nog wel wat met dit pand? Waarom duurt het allemaal zo 
lang? Reden genoeg om aan de initiatiefnemers te vragen wat de stand van zaken 
is. 
 
Dick de Man, directeur van Beter Wonen, wil over de stand van 
zaken op dit moment het volgende zeggen: “Als mede eigenaar 
van het pand zijn we uiteraard niet gelukkig met het feit dat de 
planontwikkeling voor een achttal appartementen op de plaats 
van het voormalige hotel veel langer duurt dan we destijds 
gehoopt hadden. 
 
Dat komt deels doordat we zelf veel meer tijd nodig hadden om samen met de door 
ons ingeschakelde architect (architectenbureau VEC uit Apeldoorn) tot een ontwerp 
te komen waar we zelf een goed gevoel bij hadden, en deels ook omdat we op deze 
locatie met heel veel zaken rekening moeten houden. Het dorp Hoog Soeren is niet 
voor niets in z’n totaliteit aangewezen als beschermd dorpsgezicht. 
 
Met zo’n uitspraak wordt natuurlijk de nieuwsgierigheid geprikkeld, want kennelijk ligt 
er nu wel een soort schetsplan. Alhoewel Dick de Man hieromtrent nog heel veel sla-
gen om de arm wil houden, want ook de betrokken gemeentelijke afdelingen en de 
commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (de vroegere Welstands Commissie) moeten 
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nog iets vinden van de ideeën, zegt hij hierover: We hebben inmiddels behoorlijk wat 
opties qua ruimtelijke vormgeving op tafel gehad. Het uiteindelijke beeld waarmee we 
het overleg ingaan bestaat uit één bouwmassa die qua hoogte ongeveer gelijk is aan 
die van het huidige hoofdgebouw. Bij de keuze van de bouwstijl hebben we ons laten 
inspireren door de woningen die je in radio Kootwijk ziet. Dus met behoorlijk grote 
dakoverstekken en een redelijk rustige architectuur met veel baksteen. 

 
Op een schets van de voorgevel is duidelijk te zien wat we hiermee 
bedoelen. Omdat we de uitstraling van het gebouw zo belangrijk 
vinden zou je wellicht kunnen verwachten dat de woningplattegron-
den kwalitatief minder zijn. Dat is echter niet het geval, want uit de 
studies blijkt dat we een achttal schitterende woningen kunnen rea-
liseren, met elk een vrij uitzicht over het weiland tegenover het ge-
bouw.  

 
Door de nieuwbouw een stuk van de weg af te situeren komt het in z’n totaliteit niet 
massaal over en wordt het uitzicht van de belendende woningen zelfs beter dan nu 
het geval is. 
 
Beter Wonen en VBO zullen met alle omwonenden om de tafel gaan zodra het eer-
ste rondje van het gemeentelijk overleg achter de rug is, dus naar verwachting bin-
nen enkele weken. Ook wordt u dan middels een artikeltje in dit blad opnieuw over 
de verdere gang van zaken geïnformeerd. 
 
 
Het Dorpenplatform 
 
Het gemeentebestuur heeft besloten het overleg met de wijken en dorpen een vaste 
structuur te geven. De dorpen worden gezamenlijk als een stadsdeel beschouwd en 
de gemeente zal over beleidsmatige zaken met dit stadsdeel overleg voeren. De 
dorpen werken samen in een dorpenplatform in de verwachting op die manier meer 
te kunnen bereiken als gesprekspartner van de gemeente. 
 
Samen hebben de dorpen 15 concrete onderwerpen opgesteld die in 
het overleg met de gemeente aan de orde zullen komen. Uit de onder-
werpen is de hoogste prioriteit toegekend aan betaalbare woningen 
voor dorpelingen, dorpse inrichting, verkeersveiligheid en verkeers-
overlast, politiezorg en dorpshuizen. 
 
Sommige onderwerpen zijn voor Hoog Soeren niet interessant, andere des te meer. 
Wij zullen u van de ontwikkelingen in het Dorpenplatform op de hoogte houden. 
 
 



Blz. 5 

Dorpsvisie 
 
Bijna alle dorpen hebben een dorpsvisie ontwikkeld of zijn er mee bezig. In een 
dorpsvisie wordt weergegeven welke ontwikkelingen de inwoners wensen voor de 
komende 15 of 20 jaar. 
 

Hoog Soeren kwam tot nu toe niet in aanmerking voor een 
dorpsvisie vanwege de kleinschaligheid en het onlangs 
vastgestelde bestemmings-plan met een conserverend karakter. 
 
Het bestuur van de Buurt en Belangenvereniging is van mening dat 
het belangrijk is om een dorpsvisie op te stellen. Niet alleen om 
een sterkere positie in te nemen ten opzichte van de gemeente 
maar ook om op toekomstige ontwikkelingen invloed te kunnen 
uitoefenen. 

 
 
Het Stembureau 
 
De kiezers die in Hoog Soeren hun stem uitbrachten voor de gemeente-
raadsverkiezing zullen met verbazing hebben opgemerkt dat “vreemden” 
het bureau bemanden. Zonder opgave van reden werd door de verant-
woordelijke voor de samenstelling van de stembureaus besloten de sa-
menstelling van het bureau in Hoog Soeren te veranderen. 
 
Hoewel de Buurt en Belangen Vereniging formeel geen enkele bemoeienis heeft met 
de samenstelling van het stembureau hebben wij een brief geschreven aan de ge-
meente Apeldoorn om duidelijk te maken dat deze manier van handelen niet alleen 
mensen schoffeert maar ook negatieve gevolgen heeft voor de betrokkenheid van de 
bevolking van Hoog Soeren bij de gemeentelijke politiek. 
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Mededelingen uit het dorp 
 
Interview met Sal van Son. 
 
Tijdens de jaarvergadering van de Buurt- en Belangenvereniging op 1 maart jl. werd 
onze dorpsgenoot Sal van Son tot Erelid benoemd “wegens zijn langdurige en en-
thousiaste inzet voor het Pomphulletje en zijn getoonde betrokkenheid bij de dorps-
gemeenschap Hoog Soeren. Ik vroeg hem wat er dan zoal in het dorp heeft plaats-
gevonden waar hij bij betrokken was? 
 
Sal: Vele tientallen jaren heb ik allerlei gebeurtenissen in het dorp gefilmd. 
Daardoor is het ook beter in mijn herinnering gebleven. Maar wel wil ik 
uitdrukkelijk vaststellen dat veel werd georganiseerd met de hulp van heel 
wat vrijwilligers uit ons dorp en Assel. 
 
Ook maak ik hier van de gelegenheid gebruik om de Buurt- en Belangenvereniging te 
bedanken voor bovengenoemde onderscheiding en het “aardmannetje” dat ik mocht 
ontvangen. Met het filmen begon ik 45 jaar geleden en daarop volgden later film-
avonden in de kapel onder het motto: “zie pa en ma als kleuter” ; “opa en oma als 
jongelui “. 

 
Er werden toen ook de bejaardenbustochten georganiseerd door 
zuster Dicky van Amstel. Verder Koninginnefeesten voor de kinde-
ren en volwassenen, met spelletjes, wedstrijden zoals touwtrekken, 
kruiden ruiken, houtzagen enz. ’s Avonds na afloop werden de kin-
deren met lampionnen op een platte boerenwagen, door paarden 

getrokken, door het dorp gereden. 
 
Er waren genoeg kinderen om gekleurde eieren te zoeken op Tweede Paasdag 
waarna een optocht naar het bos voorafgegaan door een meisje dat op een fluit 
speelde. 
 
De brandweerfeesten met allerlei wedstrijden voor kinderen op het terrein dat nu de 
parkeerplaats van “het Jachthuis”is. Ook hadden we eens een gekostumeerde voet-
balwedstrijd tussen Soerense jongelui en de vrijwillige brandweer. Ook maakte ik een 
film in en rondom de school een half jaar voor die in 1983 gesloten werd. Daarna een 
drukbezochte reunie met veel oud-leerlingen van acht tot meer dan tachtig jaren oud. 
Het was een groot succes .Een bejaarde onderwijzeres, juffrouw de Jong, gaf aan dit 
gezelschap nog een lesje! 
 
Verder kwam er de eerste succesvolle rommel-
markt, georganiseerd door Peter Bloemendaal en 
Peter Coevoet ten bate van de aankoop van een 
blindengeleidehond. Van de opbrengst konden er 
zelfs vier worden betaald! 
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De Evenementencommissie, waarin Sal jarenlang zitting had, werd verder uit actieve 
dorpsbewoners opgebouwd en zij organiseerden wandelingen met de boswachter 
waarbij vaak van alles gebeurde. Ook het dauwtrappen op hemelvaartsdag is 
al jaren een bekend evenement. Sal schreef vaak de tekst van “Thomasvaer 
en Pieternel”, die op de Nieuwjaarsreceptie de dorpse gebeurtenissen op de 
hak namen. In 1987 werd feestelijk herdacht dat Hoog Soeren 60 jaar geleden 
een waterleiding kreeg van Koningin Wilhelmina. Later werd er ook een wan-
deling georganiseerd langs allemaal plekken op Hoog Soeren die met het Ko-
ningshuis te maken hebben gehad. 
 

Het eerste Midzomernachts-feest op Haslo, 15 jaar geleden, waar ’s 
avonds tot onze verrassing de volle maan boven de heidehorizon ver-
scheen! Allemaal indertijd door de Evenementencommissie verzorgd. 
Dan zat Sal natuurlijk ook in het Pomphulletje dat met steeds wisselende 
creatieve redactieleden de saamhorigheid in de dorpen bevorderde.  Zo 
kan hij nog wel even doorgaan. Velen zullen het zich nog herinneren en 

hij heeft het met veel plezier gedaan. 
 
Bedankt Sal !! 
 
 
Soerense en Asselse mannen opgelet! 
 
Hoewel in het kerstpomphulletje werd vermeld dat vrouwen in de minderheid 
zijn (47,8%) scoort de buurvrouwenborrel veel hoger dan de buurmannen 
borrel. Daarom roept de redactie van uw lijfblad alle mannen op om de gezel-
lige buurmannenpraatborrel in hotel Hoog Soeren te bezoeken. Het bevorderd 
de gezelligheid en de informatie uitwisseling. Het vindt plaats op elke tweede 
maandag van de maand tussen vijf en zeven uur. Noteer nu in uw agenda: 10 
april a.s. als laatste datum voor de zomer. Tot ziens dus! 
 
 
Oproep voor Expositie “”Stone Dreams”” en open tuinen in Hoog Soeren/Assel  
 
Verleden jaar zomer hebben wij een kunstenaars echtpaar ontmoet; nl. Alice Musara-
ra en Hans van Belle. Wij waren er onder de indruk van hun werk en hun gedreven 
inzet voor de gemeenschap in Guruve in Zimbabwe. De opbrengst van geëxposeer-
de eigen, maar ook geïmporteerde beelden uit Guruve, in hun galerie en op tentoon-
stellingen komt grotendeels direct ten goede aan een aantal werkgelegenheidspro-
jecten, scholen en een locaal ziekenhuis.  
 

Wij hebben hen aangeboden een verkoopexpositie van beel-
den uit Zimbabwe in onze open tuin te organiseren van 11 juni 
tot en met 2 juli dagelijks van 12.00 uur tot 17.00 uur. In dat 
kader lijkt het ons leuk wanneer ook (amateur)kunstenaars uit 
Hoog Soeren of Assel op 11 juni hun werk thuis of in de brand-
weergarage te exposeren. Wij hebben namelijk de brandweer 
bereid gevonden om op 11 juni de brandweergarage en kantine 
beschikbaar te stellen. Bij deze doen wij een oproep aan be-
langstellenden zich bij ons aan te melden.  
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Tevens willen wij in deze oproep tuinliefhebbers in Hoog Soeren/Assel vragen hun 
tuin open te stellen op de landelijke open tuinendag, die door de vereniging Groei en 
Bloei wordt georganiseerd. Deze dag valt waarschijnlijk zaterdag 17 of 24 juni. 
De datum moet nog definitief worden vastgesteld. Jullie aanmeldingen en of vragen 
zijn welkom bij Anita en Aad Houweling, Hoog Soeren 43-2, tel 055-5191472 of via e-
mail a.houweling2@chello.nl. 

Onderstaand hebben we nog wat informatie over de kunstenaars van hun web-site 
www.stonedreams.nl/alice-hans.htm weergegeven. 

Alice Musarara heeft zowel in Zimbabwe als in Europa 
en de Verenigde Staten bekendheid verworven. Er 
staan o.a beelden van haar in het Afrika Museum in 
Berg en Dal, elders in Nederland en ook in Duitsland, 
Denemarken, Engeland, Bulgarij en Zuid Afrika. 
Thema's uit de spirituele wereld vertaalt zij in steen en 
een van haar favoriete onderwerpen is het moeder-
schap. 

Hans van Belle, eveneens beeldhouwer, ontmoette in 
1994 Alice Musarara, die hem onderwees in de be-
werking van serpentijnsteen. Vanaf dat moment werd 
beeldhouwen in serpentijnsteen zijn passie. Zij trouw-
den in 1994 en gaven workshops door heel Neder-
land. In 2001 betrokken zij een voormalig bankge-
bouw/annex woonhuis in Nederasselt bij Nijmegen en 
toverden dat om in een beeldengalerie met een werk-
plaats om workshops thuis te geven. 

 

 
Nieuws van de zangvereniging 
 
 
Na het optreden op kerstavond in de kapel zijn we in januari weer van start ge-
gaan. Voor onze dirigent Rob van Putten is het helaas nog niet mogelijk om 
weer aan de slag te gaan. We hopen dat hij binnen afzienbare tijd weer voor 
het koor zal staan. Teun Stoop is ook na de kerstvakantie weer bereid gevon-
den het koor te begeleiden. Het klikt goed met Teun en het koor is dan ook erg 
blij met deze tijdelijke oplossing. Op dit moment zijn we aan het repeteren voor 
een optreden op eerste paasdag in Casa Bonita. Het is goed ergens naar toe te 
werken. 
 

Op 14 maart hhebben we gevierd dat ons erelid Bertha Bossenbroek 60 
jaar lid is van de zangvereniging. In die tijd was er een reglement dat de 
leden 18 jaar of ouder moesten zijn. Toen Bertha op 9 maart 1946 acht-
tien jaar werd mocht ze tot haar grote blijdschap lid worden van de 
zangvereniging. Tot op heden is ze lid gebleven en het is het zeker 
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waard dit te gedenken. Op dinsdagavond vanaf 20.00 uur hebben wij, in een 
speciaal programma, Bertha in het zonnetje gezet. 
 
Nu we langzaam weer het voorjaar ingaan moeten we ons weer gaan bezig 
houden met de rommelmarkt. De datum is vastgesteld op 10 juni. Er is al weer 
flink verzameld, maar we kunnen nog wel heel wat spullen gebruiken. Als u nog 
spullen heeft voor de rommelmarkt kunt u contact opnemen met Jan Reerds 
Tel: 3550982. 
 
Ook bij deze weer een oproep aan de inwoners van Hoog Soeren te willen 
overwegen ons zangkoor te versterken. Vooral bij de mannen dreigt een tekort. 
Wij begroeten u graag op de dinsdagavond om 20.00 uur. 
 
Het bestuur  
 
 
Berichten uit het Zusterhuis 

 
 
 
Gelukkig is Dicky weer thuis en het gaat al weer wat 
beter met haar. Zodra ze voldoende hersteld is zal 
ze met de vaste groep contact opnemen. 
 
 
 
 

 
Tuinieren in Hoog Soeren en Assel 
 
KOUDKIEMERS 
 

Koudkiemers – vaste planten waarvan het zaad uit zijn kiemrust wordt gewekt 
door de inwerking van vorst, dooi en wintervocht, kunnen nu gezaaid worden. 
Koudkiemers zijn onder meer riddersporen, monnikskap, Zeeuws knoopje, 
primula en vele soorten rotsplantjes. 
 

Zaai koudkiemers in een zaaibak met zaai- of stekgrond en zet het buiten of in een 
koude bak. Dek het schaaltje af met een fijn laagje grof zand. Het laagje zand mag 
niet dikker zijn dan het zaad zelf. Primula’s mag je niet afdekken, want het zaad is 
een lichtkiemer en heeft dus licht nodig om te kiemen. Riddersporen kiemen alleen in 
het donker. Geef ruim water met een fijne sproeikop op de gieter. 
Normaal zullen de eerste plantjes kiemen vanaf maart. Met een beetje geluk zullen 
ze nog in het najaar bloeien. 
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ZUURGRAAD 
 
De meeste planten gedijen het best op een neutrale tot lichtzu-
re grond. Maar sommige planten verlangen een zure bodem. 
Maar wanneer is de grond zuur? De zuurgraad of pH wordt 
uitgedrukt met een getal tussen 1 en 14. Hoe kleiner het getal, 
hoe zuurder de bodem. Een neutrale bodem heeft een pH-
waarde van 7. Dit is de zuurgraad van zuiver water. Tussen 4 

en 10 wordt ook nog als neutraal beschouwd. Bij goede tuingrond schommelen de 
pH-waarden tussen de 5,5 en 7,5. Bij een pH lager dan 4 spreekt men van een zure 
bodem, vanaf 10 spreekt men van basisch. De pH waarde is een logaritmische 
waarde: als iets 10 keer zuurder is, dan wordt het pH getal één eenheid lager. Is iets 
100 maal zuurder, dan daalt de pH met 2 eenheden. 
 
Bij een lage pH (dus een zure grond) wordt het bodemleven afge-
remd, verslechtert de structuur van de bodem en kunnen voedings-
elementen zoals kalium en magnesium gemakkelijk uitspoelen. 
Hoe hoger het humusgehalte en hoe lichter de grond, hoe beter 
planten in het algemeen een iets zuurdere grond verdragen. 
 
Bij een hoge pH (dus kalkrijk) kan er gebrek aan ijzer en mangaan optreden, vooral 
in koude bodems. Deze elementen kunnen door de planten niet meer opgenomen 
worden, wat zichtbaar is aan het geel verkleurende blad. Men spreekt dan van een 
kalkchlorose. 
 
De bodem verzuurt spontaan door natuurlijke processen zoals het uitspoelen van de 
grond door regen, door de opname van voedingselementen door de planten en ook 
door zure regen. We kunnen de pH verhogen door kalk te strooien. 
 
 
MEZEN 

 
Van alle vogels die we in tuinen tegenkomen, is de mees mis-
schien wel de nuttigste. Wie een mees in de weer ziet met het 
rusteloos verzamelen van insecten, beseft wel dat een mees 
onmisbaar is in de tuin, maar toch reageren velen met ongeloof 
als ze horen dat een mezenechtpaar in één seizoen ongeveer 
vijftigduizend merendeels schadelijke insecten verorbert. 

Omgerekend is dat een gewicht van zestig kilo. Het zal duidelijk zijn dat u beter in 
een paar nestkastjes kunt investeren dan in spuitbussen vol insecticiden. Zelfs wie 
biologisch tuinieren maar onzin vindt, zou voor economische argumenten moeten 
zwichten. Hang een nestkast nooit pal in de zon. 
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De Pollepel 
 
Van een kookdemonstratie van banketbakkerij Maassen, een luchtig knapperig ap-
peltaartje, simpel te maken, niet om te bewaren maar om direct op te eten. Ook lek-
ker met een bolletje vanille-ijs en slagroom. 
 
- Blaadjes bladerdeeg laten ontdooien; 
- oven op ca. 200 ° voorverwarmen; 
 
Ronde vuurvaste ovenschaal invetten met roomboter, lekker dik! (ca. 1 eetlepel) en 
met suiker bestrooien.  
 
1 Appel schillen en in plakjes snijden in de vorm rangschikken, kaneel en citroensap 
er op. De 4 blaadjes bladerdeeg aan elkaar `plakken`en over de appels leggen, hoe-
ken afsnijden en zijkanten ermee bedekken, rand goed aandrukken, ca. ½ uur in het 
midden van de oven.  
 
Uit de oven, bord erop en omkeren (met een snelle beweging, anders loopt het sap 
eruit) direct serveren. 
 
Annemarie Keukens. 
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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”  

 
Dauwtrappen   25 mei Dauwtrappen. 
 
Rommelmarkt   10 juni Rommelmarkt van de zang- 
     vereniging rondom de Kapel. 
 
Kunstexpositie   11 juni Kunstexpositie bij de brandweer. 
 

 
 
 

Bewaar deze mededelingen in uw agenda. 


