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Bestuurspraat 

 

Het nieuwe jaar is alweer mooi op weg. Hetzelfde kunnen we zeggen over de verkoop van woningen in ons dorp en 

ook van de kavels in de Kleine Hagen.  Inmiddels zijn daar 4 huizen bewoond en zal er binnenkort gestart worden 

met de bouw van nog een woning. Daarnaast zijn er verschillende mensen die belangstelling hebben of een  optie 

op de nog aanwezige bouwkavels. Kortom, het gaat goed, maar er zijn nog kavels beschikbaar.  

Als er woningen verkocht worden komen er ook nieuwe mensen in ons dorp wonen. PB heeft het voornemen om 

alle nieuwe bewoners uit te nodigen  voor een kennismakingsavond. Het doel van deze avond is de nieuwe 

bewoners  te informeren wat er allemaal speelt in ons dorp en waar PB zich voor inzet. 

Zoals u gewend bent wordt de Jaarvergadering  van Plaatselijk Belang in april gehouden. Maar dit jaar zullen wij 

met de datum moeten schuiven in verband met de verbouwing van het Trefpunt. Als de renovatie klaar is zullen wij 

de jaarvergadering houden. Dit zal waarschijnlijk in mei zijn. Wij zullen de datum via een uitnodiging, de website en 

Facebook bekend maken. 

Op het kruispunt Zuthemerweg /Kolkweg heeft  de gemeente  de armatuur vervangen van de lantaarnpaal. Het 

oranje licht is vervangen door een witte en sterkere lamp. Daarnaast is er ook belijning  aangebracht in het begin 

van het fietspad. We hopen dat deze aanpassingen zullen bijdragen aan een betere veiligheid voor de fietsers. 

Mocht u nog andere verbeterpunten hebben neem dan contact met ons op via pb@zuthem.nl.    

Een onderdeel van het Dorpsplan is het verfraaien van ons dorp. We zijn nu druk bezig met het inrichten van de 

Kolkweg bij het spoor. In samenspraak met de buurtbewoners is er een plan gemaakt hoe de entree en een 

verkeersveiliger kruispunt eruit moet komen te zien.  Dit plan wordt nu verder uitgewerkt.  We hopen in overleg 

met de gemeente de werkzaamheden in het najaar te kunnen uitvoeren. 

 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

   

 



 



Een verloren weddenschap aan de Kolkweg 14 
 

De bewoners zitten er nu ongeveer een half jaar, aan de Kolkweg 14: Nasser en Marije Boushaba, en hun kinderen 

Nora (16 jaar) en Jamal (6 jaar). Jasmijn van 21 is al de deur uit en vermaakt zich in Zwolle. 

Niet voor het eerst komen nieuwe inwoners in Laag Zuthem uit Zwolle Zuid. Misschien moet je al wel in de buurt 

wonen voor je Laag Zuthem ontdekt? Al is dat geen garantie, ik herinner me dat toen wij hier kwamen wonen 

verschillende Zwollenaren zeiden: Laag Zuthem, waar ligt dat? 

Zoals veel anderen waren Marije en Nasser op zoek naar wat meer ruimte in en rust rond het huis en een grotere 

tuin. Dat is goed gelukt, hoewel daar wel een week of zes klussen voor nodig was: dubbel glas, een dakkapel, heel 

veel schilderwerk. Voor een deel uitbesteed werk, maar ze hebben zelf ook heel wat moeten doen om het huis 

naar hun zin ingericht te krijgen. Twee weken kamperen in een caravan in de tuin maakten dat organisatorisch 

makkelijker. Ze hadden ook niet veel keuze qua planning: hun huis in Zwolle was in twee weken verkocht maar ze 

moesten er dan ook vrijwel direct uit. Nog niet alles is gedaan maar de hoofdzaken zijn af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Na 

 

Dat geldt trouwens ook voor de tuin: er is 18m3 grond uit verwijderd, de herinrichting wordt ter hand genomen. Ze 

houden allebei van tuinieren en denken hardop na of er naast de vijg misschien ook nog een olijfboom zou moeten 

komen. Het idee is een tuin te maken die zowel symetrische als romantische elementen bevat. Maar de opbouw 

zal sowieso geleidelijk plaatsvinden.    

Nasser is operationeel manager van een schoonmaakbedrijf Osius en heeft de verantwoordelijkheid voor 140 

mensen. Marije werkt parttime in de gehandicapten zorg, bij Frion in Zwolle. 

En, hoe is net nu in Laag Zuthem? Ze zijn allebei heel tevreden met hun keuze. Allerhartelijkst ontvangen, leuke 

buren en het is misschien dan een klein dorp, ze voelen zich er wel vrij.  Nasser is inmiddels al door het Oranje 

Comité binnen gehengeld en zal achter sponsoren aangaan. Het enige waar ze zich erg aan storen is de hoge 

snelheid waarmee auto’s over de Kolkweg razen. Onverantwoord en vooral gevaarlijk voor de kinderen. Wat hun 

betreft mag de politie in een hinderlaag gaan liggen, kan er een flitspaal ingezet worden, drempels omgeworpen of 

andere maatregelen genomen die de snelheid omlaag brengen. Marije toont zich met name strijdbaar en sluit niet 

uit dat ze de gemeente zal inschakelen als de situatie niet verbetert.  Maar voor het overige, zoals gezegd, zijn ze 

dik tevreden met hun plek. 

Tijdens ons gesprek hoor ik regelmatig uitroepen van vreugde en verdriet achter mij vanwege de voetbalwedstrijd 

PEC – FC Groningen. Jamal heeft gewed met de neef van Nasser, een orthopedisch chirurg die voor een kort bezoek 

over is uit Noord-Frankrijk. Afwisselend maken ze een rondedansje als er gescoord wordt. Jamal legt het af. Als ik 

het huis verlaat is de stand, een minuut of 10 voor tijd,  1-3.  ‘s-Avonds bekijk ik alle samenvattingen en zie dat het 

daarbij is gebleven. Jamal voetbalt in  Zwolle, wellicht kan hij in de toekomst direct bijdragen aan de resultaten van 

PEC. 

 

Willem Eikelboom 



Otters in aantocht? 
 

Hopelijk zijn veel Zuthemers tevreden met hun woonomgeving. Ik geef toe: wat weidegebieden en een wandel-

gebiedje in de vorm van twee landgoederen lijkt niet veel. Er zijn wel plaatsen met meer en waardevollere 

natuurgebieden. Maar eigenlijk is er best veel te zien. Soms zitten er vlak bij Laag Zuthem echte zeldzaamheden: 

een vale gier enkele jaren geleden in het Lierder- en Molenbroek of een zeehond in de Wetering. Dat zijn natuurlijk 

enkelingen die hier op bezoek komen. Veel vaker zijn het meer algemene dieren: reeën (kun je overal rond het 

dorp tegenkomen), roofvogels (de laatste jaren in mijn eigen tuin 6 verschillende soorten) of uilen (zowel rans- als 

kerkuilen). Die gewone waarnemingen zijn ook de moeite waard. 

 

Er is een hele groep dieren die hier 

rondzwerft, maar die je eigenlijk nooit ziet. 

Zoals bijvoorbeeld de Otter. Vroeger heel 

algemeen voorkomend in waterrijke 

gebieden, daarna in snel tempo enorm 

achteruitgegaan door biotoopvernietiging, 

bejaging, vergiftiging en niet te vergeten 

het verkeer. De laatste jaren zijn op een 

aantal plaatsen weer otters uitgezet.  



Korte galop 

Otters zijn nu beschermd. Bij aanleg van nieuwe natuur en bij werkzaamheden in het agrarisch gebied wordt ook 

                      meer rekening gehouden met otters.  En er worden bruggen, duikers en viaducten aangepast zodat 

                       otters wat vaker onze wegen kunnen vermijden. En dat werkt. Er worden weer meer otters gezien. 

                                       Jammer genoeg zijn dat vaak doodgereden otters. Otters zijn nachtdieren en auto’s vormen 

                                       voor hen een groot gevaar.  

 

Otters leven                   in en bij het water. Ze hebben een hol in een oever of maken een leger (ligplaats) onder een 

omgevallen                           boom of op een beschutte plaats in het riet.  Al zie je de otter zelf niet, ze laten soms wel  

sporen na.                                                     Visgraten op de oever, sterreschot (zoek maar op de pc op wat dat nu weer 

is), glijbanen in                                                      besneeuwde of modderige oevers en wissels (dierenpaden) op oevers 

kunnen wijzen op een otter.                                          Levende otters laten zich niet zo gemakkelijk zien. Ze zijn wel 

heel nieuwsgierig en speels. 

  

Zelf ben ik helaas nog niet verder gekomen dan spelende nertsen (het voor het bont ingevoerde en ontsnapte 

broertje van de otter) langs het Apeldoorns                 Kanaal. Ze waren aan het stoeien op de waterkant en af en toe 

stonden ze ook mooi rechtop te kijken of                               er  geen onraad was. Kennelijk hadden ze mij toch opge-

merkt, want opeens verdwenen ze in het water.  

 

De laatste jaren worden otters ook weer rond Zwolle gezien.                                           Enige tijd geleden zijn we met 

een groep vrijwilligers van Landschap Overijssel in een natuurgebied bij                                           Zwolle voor de otter 

bezig geweest. We hebben langs een otterwissel een droge ligplaats gemaakt om  

langstrekkende otters te verleiden zich daar te vestigen. En nu is het afwachten of de plek 

 in de smaak valt bij de otters.  

 

Half Nederland kijkt vol verwachting (of is het verontrusting?) uit naar DE WOLF. Laag Zuthem is maar klein dus 

laten we ons voorlopig maar beperken tot goed speuren of wij DE OTTER tot het zuthemer wild mogen gaan 

rekenen. Goed uitkijken dus. En mocht het geen 

otter opleveren, dan was er vast wel wat anders 

moois te zien. 

 

Ferry Kuyk 

Stap 

Springend 



 

 



Chr. Basisschool ‘De Linde ’  
 

In iedere Dorpsomroeper willen we iets van ons laten horen. Even bijpraten over 

de afgelopen periode en al vast kijken naar wat er aan zit te komen. 

 

Net als bij alle scholen in Nederland zijn ook bij ons in de 

afgelopen weken de Cito toetsen weer afgenomen. De 

resultaten laten niet alleen zien wat ieder kind in de 

afgelopen periode geleerd en zich eigen gemaakt heeft, de 

resultaten laten ook zien hoe “onze” kinderen er voor staan 

t.o.v. heel Nederland. 

 

Voor zowel de kinderen als de leerkrachten een inspannende periode. De kinderen willen heel graag laten zien wat 

ze allemaal weten en kunnen, zijn soms ook een beetje gespannen en hebben ook zelf bepaalde verwachtingen. De 

leerkrachten zijn druk met het verwerken van de gegevens, maar hopen ook dat hun beeld van een kind overeen 

komt met de resultaten. Tegelijkertijd weten we ook dat ieder kind veel meer is dan getallen en cijfertjes. 

 

Gelukkig zien we blije, vrolijke kinderen die veel meer talenten hebben: 

 die leren van techniek (er staat een raketmachine in de gang die zelfgemaakte raketten meters weg kan 

schieten) 

 die genieten van het maken van gedichten (vanaf 15 februari is er extra aandacht voor poëzie op school) 

 die een tentoonstelling inrichten in de hal over de prehistorie (er is ook een quiz gemaakt die je in kunt vullen) 

 die als groten van de school de kleintjes helpen (als ze gevallen zijn of gewoon bij verstoppertje op het plein)  

 

En we zien daarnaast ook goede resultaten waar wij met de kinderen trots op zijn. 

 

Hoogbouw in Laag Zuthem 

Wie had dat ooit kunnen denken, een flat in Laag Zuthem. 

Vraagt u de jongste kinderen van de school er maar eens 

naar. In groep 1/2 staat sinds kort een echte flat in de klas. 

Het is de rekenflat, waarin allerlei mogelijkheden verstopt 

zitten die bij de kleuters de basis leggen om te kunnen gaan 

rekenen. Want rekenen is meer dan alleen maar 

sommetjes maken, Fred van de rekenflat leert de kinderen 

spelenderwijs hoe je begint met rekenen. 

 

We doen trouwens nog veel meer met rekenen, want op 

23 maart doen we met de hele school weer mee aan de 

GROTE REKENDAG 

 

Dit jaar is het thema: ‘Kijkje achter de code’, we zijn 

benieuwd. 

 

We houden u op de hoogte,  

kijk eens op de website: www.bmdbdelinde.nl   

 

Doen !! 



 

Het thema voor Koningsdag 2016 is bekend! 
 

Een nieuw ‘oranje jaar’ ligt voor ons. Wij hebben er weer reuze veel zin in. Hoewel het ook best een ‘gek’ of beter 

gezegd bijzonder jaar is, met een vernieuwd team, een nieuwe voorzitter en een alternatieve locatie.  

Inderdaad een vernieuwd team. We namen afscheid van onze bestuursleden, Patrick Hagen, Wilfred Knigge en 

Tineke van Lenthe. Alle drie heel veel dank voor jullie enorme inzet de afgelopen jaren! We gaan dit zeker missen. 

We kregen een nieuwe voorzitter, Jaap heel veel succes dit jaar! En we hebben een nieuw bestuurslid in het OC dit 

jaar. Onze nieuwe buurtgenoot Nasser Boushaba komt het Oranje Comité versterken. Nasser van harte welkom en 

heel veel succes en plezier bij jouw eerste Zuthemse Koningsdag.  

En dan die nieuwe locatie, ook die maakt Koningsdag 2016 net even anders, maar zeker niet minder gezellig. We 

starten op 26 april met een topband tijdens het 

tentbouwersfeest! The “Bounty Hunters” met Johannes 

Rypma op basgitaar en lead vocal. Johannes kent u misschien 

nog uit ‘The Voice’, waar hij in 2012 in de finale stond. Wat 

de 27e gaat brengen houden we nog even geheim.  

Met zoveel veranderingen is het natuurlijk hard werken om 

de boel op de rails te houden en niet van ons padje te raken. 

Een thema was dit jaar dus zo bedacht:  

 

In 2016 wordt het thema: ‘Zuthem Ontspoort’ 

Kortom we gaan er een mooi feest van maken met elkaar!  

 

Jaap, Jolanda, Mathilde, Nicole, Evelien, Elisa, Freek Jan, 

Peter, Erwin, Marsha, Mariska en Nasser 

 

Oranjefeest dit jaar niet voor het Trefpunt, 

maar op het Weegel 
 

Het lijkt nog ver weg, Koningsdag 2016. Maar voor u het weet is het 27 april 2016. Door de verbouwing van het 

Trefpunt is die locatie voor 2016 ongeschikt als feestlocatie. Daarom hebben we een alternatief bedacht, de tent 

komt op het veldje aan ‘t Weegel. Deze locatie is ruim en biedt volgens ons voldoende mogelijkheden om aan al 

onze activiteiten een plek te bieden. Ook de markt krijgt een andere locatie. Deze verplaatsen we naar het 

Kerkplein aan de Langeslag. 

Wij realiseren ons heel goed dat dit voor sommige buurtgenoten een bepaalde mate van (geluids)overlast met zich 

mee zal brengen. U kunt er op vertrouwen dat wij ons uiterste best doen om de overlast binnen de perken te 

houden.  

Heeft u nog vragen en opmerkingen? Laat het ons weten via: stichting.oranjefeest@gmail.com 

 

Met vriendelijke groet,  

Jaap Abbes, voorzitter Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 

Geplande opstelling 

Koningsdag Laag 

Zuthem, 2016  



OPROEP  - 27 april 2016 Koningsmarkt in Laag Zuthem   
 

Laag Zuthem maakt zich binnenkort op voor Koningsdag 2016. Het Oranje Comité is op zoek naar 

enthousiastelingen die hun spullen aan de man willen brengen op de Koningsmarkt.  

Dit jaar, in tegenstelling tot wat u gewend bent, op een andere locatie namelijk 

het Kerkplein aan de Langeslag.  

 

Wilt u de zolder opruimen en vind u weggooien ook zonde? 

Bent u creatief en wordt het tijd om uw kunstwerken aan de man te brengen? 

Verkoopt u artikelen voor het goede doel? 

Of heeft u producten die u wilt verkopen in Laag Zuthem? 

Schroom dan niet en meld u aan voor een marktkraam op 27 april 2016.  Dit kan 

via: stichting.oranjefeest@gmail.com. Het Oranje Comité Laag Zuthem stelt (zo 

lang de voorraad strekt) kramen beschikbaar. Een kraam huren kost tien euro.  

Uw stem voor Koningsdag Laag Zuthem, levert geld op. Stemt u mee? 
 

Het Oranje Comité maakt ook dit jaar kans op een donatie van Rabobank Salland. Hoe veel is 

afhankelijk van het aantal stemmen dat wij krijgen. Veel stemmen = meer geld = meer 

financiële ruimte om een leuk feest voor u te organiseren. Hopelijk nemen ook dit jaar veel 

Zuthemers de moeite nemen om hun stem op ons uit te brengen. Zo kunnen wij ook de 

komende jaren, een gevarieerd programma presenteren op Koningsdag. Helpt u ons? 
 
Wanneer? Leden van Rabobank Salland kunnen tussen 11 en 21 maart 2016 stemmen. Als lid wordt u automatisch 

uitgenodigd om te stemmen. In week 10 (rond 9 maart) ontvangt u de stemkaart met uw persoonlijke inlogcode. 
 
Wie? Alleen leden van Rabobank Salland kunnen meedoen aan deze actie. Let op als klant van Rabobank Salland, 

bent u niet automatisch lid. Via Internetbankieren, onder ‘mijn gegevens’ kunt u zien of u al lid bent. 

Kunnen we (weer) op u rekenen?  

 

Oranjecomité Laag Zuthem 

NIEUWS VAN DE EVENEMENTENCOMMISSIE 
 

2016 wordt het jaar van de Golden Oldies wat betreft de evenementenkalender. Volop vertrouwde activiteiten, 

sommigen wellicht in een nieuw jasje. Omdat alles net vers van de pers is volgt hier het programma onder 

voorbehoud:  
 
Zaterdag 28 mei:  vossenjacht 
Vrijdag 17 juni:  viswedstrijd 
Zaterdag 2 juli:  gamespektakel 
Zaterdag 24 september:  Nationale Burendag 
Zaterdag 29 oktober:  spokentocht 
Zaterdag 19 november:  Hollandse Avond  
 
Wat wel anders is dan anders is dat we niet meer zullen flyeren. Dit om het milieu te sparen en we merken dat we 

een groot bereik hebben onder Social Media gebruikers. Wel zullen we op de bekende plekken in het dorp flyers 

ophangen en de Zuthemers op de hoogte houden via onze nieuwspagina in de Dorpsomroeper.  

 

We hopen jullie allemaal weer op onze evenementen te kunnen begroeten.  

Evenementen Commissie Laag Zuthem  



Passion, Heino 20 maart 2016 Bron: www.passionheino.nl 
 
Heino maakt zich op voor de eerste uitvoering van de Passion. De eigentijdse vertolking van het lijdensverhaal van 

Jezus wordt op zondag 20 maart a.s. uitgevoerd in de dorpskern van Heino. Vier dagen eerder dan de landelijke 

editie, die u wellicht van televisie kent.  

Initiatiefnemer voor dit evenement is muziekvereniging Ons Genoegen uit Heino. Inmiddels zijn Popkoor S.V.P., 

Reflection, De Pompedoers, Scouting Heino, diverse vocale en instrumentale solisten en diverse vertellers aange-

haakt bij het project, evenals de Katholieke en de PKN Kerk. Ook is er een vier meter lang verlicht kruis in aanbouw.  
 
Programma 

18.15u   Aanvang stille tocht vanaf begin Zwolseweg door Dorpsstraat naar PKN kerk 
19.00u   Muzikale opening van de Passion Heino in PKN Kerk 
19.30u   Vervolg tocht vanaf PKN kerk naar RK kerk langs optredens van koren en vocale en instrumentale  
 solisten uit Heino e.o.  
20.15u   Finale van de Passion Heino door orkest en koren in RK kerk 
21.00u   Einde  
 
Toegang tot de Passion Heino is gratis, maar uw vrijwillige bijdrage is zeer welkom! Koop bijvoorbeeld een pro-

grammaboekje (voorverkoopinfo volgt in maart) en/of doneer tijdens de collecte langs de route. Loop zelf de tocht 

mee of zoek een plekje langs de route, bij een projectiescherm of in een kerk. 



Sportcommissie 2016 
 
Dit jaar organiseren we weer een aantal activiteiten. 

1 Vanaf  6 april tot aan de herfstvakantie wekelijks sporten op het Zunneweitje voor de basisschooljeugd, zie ook 

de flyer 

 
2 Jantje Beton is een organisatie die het buiten spelen van kinderen 

stimuleert. We willen dit jaar met zoveel mogelijk volwassenen en 

kinderen collecteren. We doen dit op maandag 7 maart. We 

verzamelen om 18.15 uur bij het sportveld het Zunneweitje. 

Vandaar gaan we in groepjes collecteren. Dus zorg dat je er bij 

bent! Rond 19.30 uur verzamelen we alle collectebussen.  

  
 De helft van de opbrengst is voor de Sportcommissie. Hiervan kopen we drinken, nieuw materiaal en kunnen 

we eventueel een extra activiteit bekostigen. 

 
3 Woensdagmiddag  23 maart Schoolhandbaltoernooi in Heino 
 
Voor iedereen een mooi sportjaar 

en voor verdere informatie zie de 

website: zuthem.com/ zunneweitje. 



Bericht van het Trefpunt 
 
Als jullie dit lezen is de renovatie begonnen. Op de eerste zaterdag, 6 februari, waren meer dan 20 enthousiaste 

personen actief. De giften die zijn toegezegd worden geïncasseerd en de obligatie(s) die zijn besteld zijn inmiddels 

bezorgd. 

Iedereen dank voor de bijdrage aan de renovatie van het Trefpunt in welke vorm dan ook. Je kunt je nog steeds 

opgeven als vrijwilliger. Het doen van een schenking en/of het aanschaffen van een of meerdere obligaties blijft 

mogelijk. Door de renovatie ontstaan extra mogelijkheden om (nieuwe) activiteiten te organiseren. Op deze manier 

creëren we een gezonde financiële basis en kunnen we het Trefpunt behouden voor Laag Zuthem. 

Het Trefpunt 



Het Trefpunt 
We willen op deze plek de exploitatiecijfers over het jaar 2014 publiceren om inzicht te geven hoe ons dorpshuis er 

voor staat. Ook willen we kort samenvatten hoe het tot het afscheid van café de Buurman is gekomen. 

Exploitatie saldo is € 1.032 
 
Dit saldo maakt het onmogelijk om te reserveren voor 

onvoorziene zaken, zoals nu bijvoorbeeld voor c.v. lei-

dingen onder de vloer, die moeten worden vervangen.  

De financiële basis van het Trefpunt is wankel. 

Opbrengst 

Huur verenigingen € 1.162 
Huur yoga docent € 720 
Huur kerk NGK en schoolgym € 8.435  
Losse verhuur € 2.817 
Overige inkomsten € 2.921 
Plaatselijk belang € 1.500 
Donateurs € 920 
Oud papier € 1.313 
 
 
 € 19.788 

Uitgaven 

Belastingen en verzekeringen € 5.015 
Energie € 3.850 
Beheer € 2.920 
Beveiliging € 1.186 
Schoonmaak € 2.393 
Onderhoud (incl. dotatie) € 477 
Overige huisvestingskosten € 1.153 
Telefoonkosten € 782 
Overig algemeen € 210 
Rentelasten € 770 
  € 18.756 



Het Trefpunt 
Café de Buurman 

We hebben op 29 januari jl. afscheid genomen van café de Buurman.  In een aantal gesprekken, die op 23 

december 2014 begonnen en waarbij Gerard Adema, Herman Tichelaar, Dick van Munster, bestuursleden van het 

Trefpunt en Gert Nijhof, namens Plaatselijk Belang aanwezig waren, is geprobeerd tot overeenstemming te komen 

over voortzetting van café de Buurman in een nieuwe samenwerkingsvorm.  

In maart/april 2015 deden we Gerard Adema een voorstel voor een nieuwe overeenkomst. Kernpunt in dit contract 

was het creëren van de mogelijkheid tot medegebruik van de café/huiskamerruimte van stichting het Trefpunt. De 

laatste vrijdag van de maand zou café-de-Buurman-avond blijven. Gerard zou ook op andere momenten het 

Trefpunt kunnen huren voor een feestje. 

Ons voorstel voor een nieuwe overeenkomst was voor Gerard Adema onbespreekbaar. Hierdoor ontstond een 

lastige situatie. De toekomst van het Trefpunt stond op het spel. Zonder inkomsten uit de exploitatie van een 

huiskamer is een dorpshuis financieel vleugellam. De levensvatbaarheid van het Trefpunt wordt voor een belangrijk 

deel bepaald door horeca-inkomsten, inkomsten die we tot op heden moeten missen. Gelukkig bleven partijen met 

elkaar in gesprek. Dit resulteerde in overeenstemming over een overnamesom en een ontbindingsovereenkomst 

waarin partijen zich konden vinden. 

 

Tot slot: Het nieuwe Trefpunt  wordt een ontmoetingsplek van en voor iedereen in Laag Zuthem. Het gaat gerund 

worden door enthousiaste vrijwilligers en zal geopend zijn op meerdere momenten in de maand.  

 

De renovatie zal volgens de huidige verwachtingen in mei 

afgerond zijn; het openingsfeest staat in het najaar gepland. 

Het laatste nieuws en foto’s van de renovatie vind je op 

www.trefpunt.zuthem.nl. 

 

Mede namens het bestuur van het Trefpunt, 

Herman Tichelaar  



Keltische bomenroute Colckhof, bij Heino, Salland 
 

Ontdek op de buitenplaats Colckhof welke boom of struik bij jou hoort. Jouw geboortedatum bepaalt je 

levensboom of -struik. En die heeft grote invloed op je persoonlijkheid, gedrag en levensloop. 

 

De wandelroute 

Maak kennis met de Keltische astrologie en lees meer over de cultuurhistorische betekenis en folklore van de 13 

bomen en struiken hiervan. Let op: de volgorde van de bomen en struiken is niet chronologisch, maar 

correspondeert met de locatie van de bomen in het gebied. De route is 2,5 km, niet bewegwijzerd. Download de 

route via de www.natuurmonumenten.nl/routes/route-app en ga met je smartphone op pad. Bij de punten op de 

kaart krijg je de achtergrondinformatie op je scherm. Lees ook de tips voor het gebruik van de routeapp. 

 

Start op de parkeerplaats aan de Hubertsallee 

De wandelroute is aangegeven met blauwe paaltjes, lengte 3 km, duur 1 uur. De aanlooproute vanaf de 

parkeerplaats aan de Hubertsallee is niet bewegwijzerd, maar staat wel op de kaart aangegeven. Bij de 

parkeerplaats aan de Hubertsallee de oprijlaan aflopen tot 150 meter voorbij een wit hek bij De Bagatelle. Daar 

beginnen de blauwe paaltjes. De wandelroute loopt tegen de klok in; bij het grote weiland houdt je rechts aan. 

 

Hier onder een voorbeeld van de omschrijvingen die bij 13 bomen op de route horen. Kijk voor meer informatie op 

de website van Natuurmonumenten. 

Es (18- 2 t-m 17-3) 

Geboren op 18 februari tot en met 17 maart. Esmensen zijn moeilijk te doorgronden. Aan de ene kant zijn ze kunstzinnig, 

gevoelig en kwetsbaar, maar plotseling kunnen zij van tactiek veranderen en zeer pragmatisch zijn. Mededogen is hun belangrijkste 

kenmerk. Zij staan bekend om hun zelfopoffering en sociale instelling. 

Folklore 

De es speelt een belangrijke rol in de mythologie van de Scandinavische volkeren. De eerste man zou door goden uit een es zijn 

geschapen. Ook wordt in de IJslandse Edda verteld over de ‘Yggdrasil‘. Dat is een enorme es, die hemel, aarde en onderwereld met 

elkaar verbindt. Het is de levensboom van de gehele mensheid. Men gelooft dat hij met de ‘Ragnarok’, de grote wereldbrand, ten 

onder gaat. De mensheid zal daarmee ook verdwijnen. 

 

 
  

 

Finish 

De boswachters van Natuurmonumenten hopen dat je alle 

bomen en struiken hebt gevonden. En natuurlijk dat je hebt 

genoten van buitenplaats de Colckhof. Kom nog eens terug 

voor de wandelroute van 2,3 kilometer. Je ervaart de 

romantiek van Engelse tuinen met slingerende paden, speelse 

waterpartijen en mooie doorkijkjes. En met bijna zestig vogels 

die de Colckhof uitkozen als broedplek, hoor je er altijd wel 

een paar. Het geroffel van de grote bonte specht is bijna 

gegarandeerd en mazzelaars horen de nachtegaal zingen. Volg 

ons op Facebook:   www.facebook.com/eerdesalland. 

 

Ook zo genoten van deze route? Help de natuur. Ga naar nm.nl/nieuwlid 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/tips-voor-gebruik-route-app
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Oud papier voor 't Trefpunt 
 Inzameling elke eerste donderdag van de maand 
 
HetTrefpunt 
 Info bij Gijs en Anneke Lubbers (trefpuntinfo@gmail.com), 't Solen 10, tel 497413  
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Schietvereniging ('t Trefpunt) 
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 lnlichtingen Jeannette Hubers, tel 06 54992051 
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Colofon 
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Redactie 
Willy Laarman, tel 497578, Evelien Petter-Mikx, tel 850500 en Willem EikeIboom, tel 497569 
Opmaak Elise van de Veen 


