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Bestuurspraat
In deze eerste Dorpsomroeper van 2017 leest u enkele
thema’s die dit jaar op de agenda staan van het
Plaatselijk Belang. Inmiddels is het jaar gestart met tal
van leuke evenementen die gehouden zijn in ons
vernieuwde Trefpunt. Hierover leest u meer in deze
editie.
De Verkeerveiligheid
De verkeersveiligheid rond Laag Zuthem blijft een
uitdaging. Het kruispunt Hagenweg – N 35 valt buiten
de werkzaamheden (bestuursovereenkomst) rond de
verbreding van de N35. De reden is dat dit kruispunt
verkeersveiliger is in vergelijking met de kruispunten die
wel zijn opgenomen in de bestuursovereenkomst. Uit
de vele knelpunten en het beschikbare budget is
gekozen voor de meest onveilige plekken. Het hele stuk
van de N35 tussen de afslag Hoonhorst en Laag Zuthem
blijft zoals het is. Dit is tegen de zin van het PB van Laag
Zuthem en Hoonhorst, de gemeentes Dalfsen en Raalte
en omwonenden. PB Laag Zuthem en PB Hoonhorst
bekijken samen met omwonenden en de gemeente op
welke manier we hier aandacht voor kunnen vragen.
De gemeente Raalte en PB zijn samen aan de slag
gegaan met de verkeersveiligheid in Laag Zuthem. Er is
inmiddels al veel gebeurd. Zo is er een enquête
gehouden onder inwoners, een verkeersonderzoek
gedaan en een analyse gemaakt van de huidige situatie.
De resultaten en de inmiddels opgestelde conceptvisie
willen we graag toelichten.
Overleg gemeente Raalte en Laag Zuthem
PB en de gemeente Raalte nodigen u van harte uit voor
het vervolg op het bezoek van de gemeenteraad aan
Laag Zuthem in juni 2016. De verkeers(on)veiligheid in
en rondom Laag Zuthem was toen een belangrijk
thema.

Uitnodiging: Donderdag 23 maart a.s. om 19.30 uur in
het Trefpunt in Laag Zuthem
Na de toelichting kunt u de plannen verder bekijken,
vragen stellen en verbeterpunten aangeven. Mocht u
vooraf al vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met Hennie Rodijk telefoon 0572-347799 of een mail
sturen naar hennie.rodijk@raalte.nl. We horen en zien
u graag op donderdag 23 maart a.s.!
Ingekomen brief GGD over Kunstgrasveld met
rubbergranulaat
Vandaag is het rapport ‘Beoordeling gezondheidsrisico’s
door sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat’
van het Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu
verschenen. Het rapport laat zien dat er weliswaar
gevaarlijke stoffen in het rubber voorkomen maar dat er
geen risico’s zijn voor de gezondheid van de gebruikers
van de velden. Het standpunt van de GGD blijft
ongewijzigd: er kan veilig gesport kan worden op
kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De volledige
informatiebrief staat op onze site: www.zuthem.nl of
www.ggdghor.nl.
Verenigingsoverleg
In januari is er een vergadering geweest met een aantal
verenigingen van Laag Zuthem en het PB. Besproken
zijn onder andere financiën (besparing door één
bankrekening), centrale opslag van spullen en het
bestand aan vrijwilligers. Dit overleg laten we weer
jaarlijks plaatsvinden.
Fitnesstoestellen en Zunneweitje
Het wachten is nog op de beslissing over de subsidieaanvraag van het Oranjefonds. Daarna kunnen de
fitnesstoestellen worden aangeschaft en geplaatst. Dit
gebeurt in overleg met de gemeente Raalte,

de sportcommissie, ’t Trefpunt en enkele omwonenden. Als het goed is zullen voor de zomervakantie de
fitnesstoestellen geplaatst zijn. Wilt U meedenken of
meehelpen meld u dan bij ons.

voor informatie over het dorp, verenigingen,
activiteiten en meer. Als iemand zin heeft om mee te
denken over de inhoud van de folder, ideeën zijn
welkom. Graag mailen naar Niels of Marco.

Website, Facebook en informatiefolder
De website Zuthem.nl is gedateerd. In de plaats van de
huidige site willen we een nieuwe site neerzetten. Wie
zou deze site willen bouwen en beheren? Daarnaast
zijn we op zoek naar een beheerder voor de Laag
Zuthem Facebook pagina, zodat deze regelmatig
voorzien wordt met de laatste nieuwtjes, activiteiten
en foto’s. PB is bezig met het maken van een folder
met informatie over Laag Zuthem. Deze folder is
bedoeld om nieuwe bewoners en bezoekers van Laag
Zuthem te informeren over het dorp. Hierin is plaats

Herhaalde oproep! Vrijwilliger(s) gevraagd voor
Plaatselijk Belang
Wilt u een actieve bijdrage leveren aan uitdagende
thema’s in en rond Laag Zuthem? Heeft u een mening
over de verbeteringen in ons dorp? Wilt u betrokken
zijn bij de voortgang van de verkeersveiligheid in ons
dorp? Dan is het Plaatselijk Belang op zoek naar jou!
Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of stuur
een mail naar : info@zuthem.nl
Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Voor actuele informatie en afzeggingen i.v.m. slecht weer of
vakantie kijk op www.zuthem.nl
Zoek je een Maatschappelijke stage of wil je meehelpen?
Mail dan naar: annemiek@terhorst-derks.nl of bel naar 401184

Chr. Basisschool ‘De Linde’
In iedere Dorpsomroeper willen we iets van ons laten
horen, bijpraten over de afgelopen periode en al vast
kijken naar wat komt.
Even terugblikken en vooruit kijken:
 Op 9 januari was de nieuwjaarsborrel op school.
Naast de beste wensen, gaf de MR ons een
presentatie van het ‘tour de MR’. De beide
ouderleden, Petra en Marsha, hebben (bijna) alle
ouders een bezoekje gebracht en met hen
gesproken over de school. Fijn dat de school positief
ervaren wordt en dat de leerlingen met plezier naar
school gaan. Ook fijn om feedback te krijgen om
steeds te blijven verbeteren.
 Op diezelfde avond kondigde het bestuur aan dat de
gevel van de school zal worden aangepast. Het blijkt
dat de tekst op de gevel een belemmering is voor
nieuwkomers in het dorp en niet het juiste beeld
geeft van wat er in de school gebeurt. Het jaartal
1919 zal blijven staan, de
tekst zal worden
overgeschilderd en er
wordt een nieuw bord
met de naam ‘De Linde’,
christelijke basisschool,
geplaatst.
 Lezen is belangrijk op school. (denk maar aan de
BOS, Bibliotheek Op School) Op woensdag 1
februari heeft Jeske van Hijum de school
vertegenwoordigd bij de wedstrijd in Raalte van de
voorleeskampioen. Ze heeft daar een prachtige
tweede plaats gehaald. Daar zijn we trots op!

 Na een aantal lessen

in dammen is er door
een select groepje
goed gepresteerd en
zijn we door naar de
volgende ronde. Die
wedstrijd moet nog
komen, dus….
Veel succes!

 Schaatsen: sinds 8 februari doet een grote groep

kinderen mee met het schaatsen, vier woensdagmiddagen op pad om samen sportief bezig te zijn.
Super dat het georganiseerd wordt, daar willen we
als school graag aan meewerken.
 Op woensdag 22
maart doen we voor
de vierde keer mee
met de Grote
Rekendag waarbij dit
jaar het thema:
“Meten, bewegen en
construeren” centraal
staat. Hoe kun je een
hele dag rekenen?
Nou, dat kan. Wie wil,
mag komen kijken….
22 maart… welkom!
 Wij helpen in maart Joëlle Bartels en Eline Faber met
hun actie: “Fietsen voor Gina”. Informatie vindt u
elders in deze dorpsomroeper. Als school in het dorp
Laag Zuthem denken en doen we mee in en voor de
wereld om ons heen.

Informatie: bel de school op 0529-497508 of mail: directie@bmdbdelinde.nl
Kom langs….. u bent van harte welkom ….. de deur is open….. voor iedereen!

Buiten in de kou en toch warm!
Het lijkt er op dat we dit jaar weer een beetje winter
meemaken: vorst, en af en toe wat sneeuw en andere
winterse ”ongemakken”. IJzel en sneeuw is misschien
wat lastig om te lopen of te fietsen, maar sneeuw en
rijp leveren wel een prachtig landschap op. Dus een
warme jas aan en toch maar er op uit. Stevig
doorstappen en je hebt het zo warm.
Er is genoeg te horen en te zien. De heggenmussen
zingen iedere ochtend al weer en de eerste merel heb
ik ook al weer gehoord. Sommige vogels hebben het
voorjaar al in de kop zodra de dagen iets
lengen. Anderen nog helemaal niet.
Zo zitten er al dagenlang wat kepen
(een keep is het Scandinavische broertje
van onze vink) in de tuin. En de kolganzen
zitten ook nog met duizenden bij de IJssel, en
die blijven voorlopig nog gewoon hier overwinteren.
Ook de plantenwereld begint al wat leven te vertonen.
Begin januari viel me al op dat de bladeren van het
fluitenkruid weer duidelijk aan het groeien zijn. Vooral
in wegbermen met wat struikgewas en dus ook wat
meer blad op de bodem vallen de groene pollen al
goed op. Voorboden van de mooie witte bloesems in
mei. En de hazelaars laten hun katjes ook al voorzichtig
wat groeien.
Wat deze maanden ook opvalt zijn de vele knotwilgen
in onze omgeving. Een boom die helemaal hoort bij het
Nederlandse polderlandschap. Maar ook in de landen
om ons heen kom je ze tegen. In vroeger tijden zijn ze
aangeplant door de boeren omdat zij hout nodig
hadden. Simpelweg in de grond steken van een lange,
rechte wilgentak was genoeg. Daarna op de juiste
hoogte(ongeveer twee meter) afzagen en dat om de
vier jaar herhalen. Beetje onhandig, die twee meter
hoog? Moet je altijd op een ladder klimmen om ze te
knotten! Nou, die boeren

waren vroeger niet dom. Ze lieten hun land multitasken. Ze combineerden koeien en knotwilgen op
hetzelfde stuk weiland. Maar koeien vinden een tak
met sappige wilgenblaadjes heerlijk en peuzelen die
graag op. Overal waar de boer op zijn land koeien liet
lopen werden alle uitlopers waar de koeien bij konden
afgevreten. Dus bleven er kale wilgenstammen over
met op twee meter hoogte een dichte takkenkruin,
waar de koeien niet bij
konden komen. Want op
hun achterpoten gaan
staan als een geit zie je
onze koeien niet zo vaak
doen. Ziedaar, een
knotwilg is geboren.
In onze tijd gebruiken de bakkers geen bossen takhout
meer in hun ovens. En de boeren hebben het hout van
hun knotwilgen ook niet meer nodig. Daardoor zijn na
1950 heel wat knotwilgen verdwenen, want het is wel
een hele klus, het knotten van zo’n rij knotwilgen!
Vroeger hadden de boeren in de winter misschien iets
meer tijd over, maar ja, toen had je ook geen internet
en televisie en geen uitgebreide bedrijfsadministratie.
Tegenwoordig zijn er overal vrijwilligersgroepen bezig
om boeren te helpen met het onderhouden van hun
knotwilgen. Eigenlijk een heel sociaal gebeuren. Een
hele ochtend samen bezig om wilgen op de juiste
manier te knotten, het hout op hopen te leggen. Het
dikkere hout kan gebruikt worden als brandhout. De
vrijwilligers zijn dan een hele ochtend bezig en de
eigenaar van de wilgen (veelal een boer) zorgt voor de
koffie en na afloop voor brood en soep. Het is een heel
gezellige bezigheid en je wordt er ook lekker warm (en
moe) van. Het is een activiteit waar zowel mannen,
vrouwen als kinderen aan kunnen meedoen. Ik heb
hele schoolklassen bezig gezien met het knotten van
een rij knotwilgen.

Zwolle, Raalte, Olst en Wijhe hebben allemaal actieve
knotgroepen die in de omgeving jaarlijks heel wat
knotwilgen knotten. Rond Laag Zuthem hebben wij ook
aardig wat knotwilgen staan. Misschien een idee om
als inwoners van Laag Zuthem ook op dit gebied de
handen uit de mouwen te steken? Goed voor natuur
en landschap, voor de conditie, voor de sociale
contacten en voor de houtkachel. Wat wil een mens
nog meer.
Ferry Kuyk

Foto’s IVN Olst-Wijhe

Ja zeg, ik ga me daar dat hele stuk fietsen!
Dat was ongeveer de reactie van Joris (12) en Sari (12)
toen pa en ma kwamen vertellen dat een verhuizing
naar Laag Zuthem op til was. Dat kon toch geen serieus
voorstel zijn: 10 tot 12 kilometer fietsen naar school?
Na een bezoekje aan Laag Zuthem met de auto werden
de fietsen uitgeladen en de tocht terug naar Zwolle
Zuid begonnen. De stemming was niet direct positief,
behalve bij Seppe (9) die het verhuisplan direct al een
goed idee vond. Maar de ontvangst door de bewoners
van het beoogde huis aan ’t Weegel 47, een paar dagen
later, inclusief een presentatie over wat er in Laag
Zuthem allemaal te doen is, deed het tij keren. Ze zijn
nu alle drie enthousiast en heen en weer fietsen naar
Zwolle is al vanzelfsprekend geworden.
Maar ja, hoe moet je dat ook winnen van twee
sportieve ouders? Debora, afkomstig uit Spakenburg,
ging altijd al op de fiets naar school in Amersfoort. Ze is
lerares Gymnastiek aan het Greijdanus en mentor van
een aantal VMBO leerlingen. Arnold leidt aan
Windesheim studenten op tot gymleraar. Zij woonden
vanaf 2000 in Zwolle Zuid en zijn in augustus 2016 naar
Laag Zuthem verhuisd. Een collega van Debora zei: Laag
Zuthem? Daar woont een collega van je. En dat klopte
niet alleen, Klaas en Heleen Beute bleken ook nog eens
de buren op nummer 45 te zijn.
De belangrijkste reden voor de verhuizing was dat zij
uit hun huisje aan het groeien waren met zijn vijven.
Een ruim huis met tuin en veel rust, dat voldeed
helemaal aan de wensen. Een woonkeuken, een

studeerkamer, het kan allemaal. Iedereen zijn eigen
plek in huis zonder elkaar in de weg te zitten.
Ze hebben inmiddels kennis gemaakt met een aantal
activiteiten in Laag Zuthem, zoals de buurtbarbecue en
de filmavond. En Oud en Nieuw vieren met de buren
was ook heel leuk met zes kinderen en vier
volwassenen. Maar de mogelijkheden om deel te
nemen aan allerlei sociale activiteiten wordt wel
enigszins beperkt door de sportlust van Joris
(volleybal), Sari (turnen) en Seppe (judo). Ze doen dat
twee tot drie keer per week in Zwolle, dat kost tijd en
betekent veel halen en brengen.
Maar we kunnen wel stellen dat deze verhuizing goed
is uitgepakt. We wachten nog even tot de familie
Consten het bordje-met-vijf-namen aan de gevel heeft
bevestigd.
Willem Eikelboom

Uw stem voor Koningsdag Laag Zuthem levert geld op. Stemt u mee?
Het Oranjecomité 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
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 10 en 20 maart 2017 stemmen. Als lid wordt u
automatisch uitgenodigd om te stemmen. Rond 9
maart ontvangt u de stemkaart in uw brievenbus met
daarop 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

OPROEP - 27 april 2017 Koningsmarkt in Laag Zuthem
Laag Zuthem maakt zich binnenkort op voor
Koningsdag 2017. Het Oranje Comité is op zoek naar
enthousiastelingen die hun spullen aan de man willen
brengen op de Koningsmarkt. Als het weer ons goed
gezind is op het Kerkplein aan de Langeslag.
 Wilt u de zolder opruimen en is weggooien zonde?
 Bent u creatief en wordt het tijd om uw
kunstwerken aan de man te brengen?
 Verkoopt u artikelen voor het goede doel?
 Heeft u producten die u wilt verkopen?

Schroom dan niet en meld u aan voor een marktkraam
op 27 april 2017. 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.

Country en Western avond 20 mei 2017
Wij willen 20 mei graag een country en western avond
organiseren. Wij zullen zorgen voor LIVE muziek en een
goede sfeer.
Voordat we hieraan beginnen, willen wij graag een idee
hebben of dit op een redelijke opkomst kan rekenen.
Dit in verband met de te maken kosten. Bij voldoende
belangstelling kunnen we de prijs heel vriendelijk
houden (eten en drinken is voor eigen rekening).

Wij hopen op veel belangstelling, maar zoals wij jullie
kennen moet dat geen probleem zijn.
Meld je aan via: bert.hop@planet.nl
of kom dat persoonlijk vertellen!
Matty en Bert Hop, 0529-497230
Beheerders ‘t Trefpunt

Mission Aviation Fellowship (MAF)
Wilfred, Harriëtte, Micha & Ruben Knigge zijn begin januari 2017 uit Laag Zuthem vertrokken om voor hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken als pilotengezin. Op dit moment wonen ze in Australië.
Zij zullen regelmatig verslag doen van hun ervaringen.
Een warme groet van de andere kant van de wereld!
Het is hier, Mareeba, Australië, ruim 30 graden en
warmer dan warm door de hoge luchtvochtigheid. Het
was dan ook zeer onwerkelijk om jullie prachtige
winterse foto’s te zien van sneeuw, ijs en
schaatsplezier. Ongelooflijk dat we juist dát gemist
hebben. Maar goed, elke dag zon heeft ook wel wat.
We wennen zo langzamerhand aan het leven hier.
Wilfred is alweer volop in training om zijn brevet om te
zetten. Om hier te mogen vliegen, heb je een
Australisch brevet nodig. Het duurt ongeveer een
maand om van een Nederlands brevet een Australische
te maken. Met dit Australische brevet kunnen we ook
een werkvisum aanvragen. Erg belangrijk dus!
Het vliegveld is hier slechts 9 km vandaan en is hét
MAF trainingscentrum van Australië. Het is een komen
en gaan van studenten. Een gezellige boel dus.
De meeste van deze studenten wonen alleen of soms
met hun gezin bij elkaar op hetzelfde terrein. Ook wij
mogen daar een huisje hebben. Er zijn zes van deze
huisjes, vlakbij elkaar, en op dit moment zijn ze
allemaal bezet. Voor mij is dat dus wel gezellig,
helemaal als vrouw en kind(eren) mee zijn gekomen.
Sowieso is er genoeg geregeld voor mij en de kinderen.
Elke dinsdagmorgen ontmoet ik andere MAF vrouwen
en elke woensdag is er een soort van peutermuziek
groep in de kerk. Daarnaast heb ik alle schoolspullen
voor Micha meegenomen en geef ik hem les op groep 1
niveau. Dat betekent voornamelijk veel knutselen en
Nederlands lezen. Want dat Nederlands houden we er
graag in bij onze jongens.
Het leven hier in Mareeba is een rustig leven. De
straten zijn nooit vol, de mensen zijn vriendelijk. We
staan vol verbazing te kijken naar dingen die hier heel
normaal zijn. De grote auto’s, de enorme termietenbergen, dat de meeste mensen op blote voeten in de
supermarkt
lopen, dat hier
vele drive-ins
zijn, zoals voor
drank en voor
de bakkerij.

Voor ons Nederlanders het toppunt van luiheid: vanuit
je auto brood kopen... echt, waarom? We genieten van
prachtige natuur en van de kangoeroes verderop in
onze straat. Ja, op dit moment
genieten we van het ontdekken
van de nieuwe cultuur en het
nieuwe land!
Harriëtte

TIMULAZU Paasontbijt of brunch
Ook dit jaar weer paasontbijt en -brunch in Laag
Zuthem op 17 april, tweede paasdag. De locatie wordt
nog bekend gemaakt, in ieder geval in Laag Zuthem.
U heeft drie mogelijkheden.
 Paasontbijt van 8:30 - 10:30 uur. Speciaal voor
gezinnen. Een heerlijk ontbijt met verschillende
eiergerechten, knutselactiviteit en eieren zoeken.
 Paasbrunch van 11:00 - 13:00 uur. Een heerlijk ontbijt
met verschillende eiergerechten.
 Mandje bestellen. Een ontbijtmandje bestellen met
verschillende eiergerechten en extra's. Ophalen
tussen 8:00 - 8:30. Bezorgen in overleg.
Kosten: kinderen tot 10 jaar €5
11 jaar en ouder
€10
mandje
€10 per persoon
Graag opgeven voor 3 april! Aangeven welk ontbijt u
wilt, hoeveel kinderen en volwassenen.
Bestelling opgeven bij Willy Laarman, Kolkweg 2 of
Wilfred Eikelboom Kolkweg 40. Of aanmelden via
stichting@timulazu.com

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
De afgelopen tijd bruist het enorm in het dorpshuis. Er
zijn diverse activiteiten geweest waar veel enthousiaste
deelnemers op af zijn gekomen. We lichten er een
aantal uit.
Nieuwjaarsreceptie
Tijdens een druk bezochte nieuwjaarsreceptie
schudden we elkaar de hand en zagen we twee oude
bekenden op het toneel. Ondanks de korte
voorbereidingstijd was het optreden van de mannen
van ‘Stoete met Jam’ na jaren van afwezigheid weer
een groot succes. Willem ten Broeke en Wilfred
Eikelboom bedankt!

Riekje Woertink en Betsy Slot werden dit keer tijdens
de jaarlijkse bingo bijgestaan door het duo Jarno van ’t
Oever en Allert Reitsma.
Samen koken (en eten)
De café avond op de eerste vrijdag van de maand wordt
voorafgegaan door ‘samen aan tafel’. Een flinke groep
dorpsgenoten ging samen koken en eten. Je weet soms
niet wat je eet (in positieve zin). De samen aan tafel
momenten die toe nu toe georganiseerd zijn verliepen
succesvol, het was gezellig, het eten was heerlijk en er
was tijd voor goede gesprekken.

Akkie Tichelaar (0529 – 497232) kan je meer informatie
geven over ‘samen aan tafel’. Er is per keer plek voor
maximaal 20 deelnemers.
Koffiedrinken eens per maand op woensdagochtend
De koffieochtend die verzorgd wordt door Marloes Knol
en Gerrie van Munster voorziet ook duidelijk in een
behoefte. Op de eerste koffieochtend die de dames
organiseerden, zaten er maar liefst zestien
volwassenen en tien kinderen aan de koffie en ranja in
het Trefpunt. Een overweldigd succes! Iedere derde
woensdag van de maand om 10 uur staan Marloes en
Gerrie met koffie voor u klaar. Schuif gezellig aan als je
in de gelegenheid bent. Kosten: € 1,-.
Ladiesnight
Een andere succesvolle
activiteit is de filmavond
voor vrouwen,
georganiseerd door
Yvonne Dijkslag en
Margreet Booij. Wegens
het grote succes van de
eerste ladiesnight
tijdens de openingsweek kwam er al snel vraag naar
een vervolg. Eind januari toog een ongekend hoog
aantal dames (meer dan 50!) richting het Trefpunt voor
een heerlijk avondje filmkijken en bijkletsen. Op het
programma stond een romantische komedie.
Bierproeverij
Gerrit en Mathilde van Erven hebben onder grote
belangstelling hun eerste bierproeverij in het nieuwe
Trefpunt gegeven. Er volgen er zeker meer. Verderop in
deze Dorpsomroeper lees je een uitgebreid verslag van
de eerste proefavond.

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
Filmmiddag
Film en friet blijft ook een goede combinatie. Wederom
werd de kids-filmmiddag in het Trefpunt druk bezocht.
Vierendertig kinderen kwamen meekijken. Voor de
kinderen van drie tot groep 3 stond ‘Snoopy en Charly
Brown, de Peanutsfilm’ op het programma. De
kinderen van groep 4 tot groep 8 keken naar Ice Age 5.
Tussen beide films in was er friet.

Groepsoefentherapie en mindfullness
Iedere maandagavond wordt er groepsoefentherapie
gegeven. Dertien enthousiastelingen trainen inmiddels
iedere week anderhalf uur en bouwen zo aan hun
spierkracht, coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen onder leiding van fysiotherapeute Ioanna
Karkantzia. Iedere derde dinsdagavond van de maand
kun je terecht voor ‘mindfullness’. Vanaf 20.15 uur tot
ongeveer 22.00 uur verzorgt acupuncturist en
ontspanningstherapeut Herman Tichelaar deze
ontspanningsoefeningen in het Trefpunt. Wil je meer
informatie of gezellig meedoen, neemt dan contact op
met Ioanna of Herman.
Kortom, er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van het
Trefpunt, daar zijn we blij mee! En dan hebben we de
schietvereniging, de gymmende basisschoolkinderen,
de ouderensoos, de vergaderingen van de verschillende
verenigingen en feesten en partijen nog niet eens
opgesomd.

Hakke Takke speelt ‘Opa in de kreukels’
Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart wordt het podium
van het Trefpunt omgetoverd tot… Ja tot wat eigenlijk?
Dat blijft nog een verrassing. Kom vooral kijken naar dit
hilarische toneelstuk waarin het gaat om hebzucht, list
en bedrog. Verderop in deze Dorpsomroeper lees je
meer informatie over deze activiteit.

Bestuur en beheer
Vanaf 1 januari 2017 is de familie Hop verantwoordelijk
voor het beheer. Bert en Matty veel succes! We
wachten met spanning op een nieuwe penningmeester.
Meer weten
De website is recent voorzien van een agendafunctie.
Hierin worden alle Trefpunt activiteiten geplaatst. Wil
je de laatste stand van zaken weten? Kijk dan
regelmatig op onze website www.trefpunt.zuthem.nl

Bierproeverij in ’t Trefpunt
Op vrijdagavond 27 januari verzamelden zich zo’n 35
dorstige bierliefhebbers uit Laag Zuthem en omgeving.
Gerrit van Erven had een echte bierproeverij
georganiseerd. Bij binnenkomst ontving iedereen een
speciaal bierglas en een invulformulier waarop kreten
en termen stonden die de gemiddelde bierdrinker
helemaal niet kent. Maar gelukkig had Gerrit de zaken
goed voorbereid en waren er hulpmiddelen
beschikbaar om alles in te vullen. Zo is de kleur van het
bier af te lezen op een kleurenstaal, is de smaak te
bepalen aan de hand van een soort waaier en zijn er
vele manieren om de smaak en intensiteit te
beschrijven.
Het eerste bier wat geschonken werd was
“Extra Stout” van de Jopen brouwerij.
Het laat zich goed beschrijven:
De droge stout wordt qua karakter
ook wel de espresso onder de bieren
genoemd vanwege de gebrande
bittere smaak. Net als in koffie en
cacao. Een bijzondere smaak
ervaring, waarover de meningen verdeeld waren. Voor
de één een lekker biertje maar voor de ander helemaal
niets. Ondertussen staat Gerrit klaar om alle vragen te
beantwoorden en legt het verschil uit tussen
bovengistende en ondergistende bieren. Ook de tips
om bierglazen te weren uit de vaatwassers geven een
hoop hilariteit.
Na het eten van een toastje ter neutralisering van de
smaak en het spoelen van de glazen was het tijd voor
het volgende bier. Het alcoholpercentage stijgt net
zoals de stemming en een Arcticus 8 wordt ons
voorgezet, gebrouwen door de Maximus Brouwerij. De
smaak is totaal anders en wordt goed ontvangen in

Nieuwe speeltoestellen op ‘t Solen

Laag Zuthem. Dit bier laat zich het beste beschrijven als
een fris winterbier dat je met zijn 8% toch erg goed
opwarmt. Goede smaak en fris van afdronk.
Na een nieuwe spoelronde wordt het alweer tijd voor
het laatste bier van de proeverij. Het is een
Hertog Jan – Grand Prestige. Dit prachtige
bier wordt gebrouwen met wel vier
verschillende mouten en wordt ook wel
omschreven als gerstewijn. Gerrit legt uit
dat als je dit bier nog langer bewaart dat
het alleen maar lekkerder wordt maar daar
krijgt het de kans niet voor.
Na de proeverij bleef het nog gezellig druk
in ’t Trefpunt. We willen Gerrit en
natuurlijk Mathilde bedanken voor de
organisatie en kijken uit naar de volgende
sessie op 17 februari.

Avondje vertier in ‘t Trefpunt met toneelvereniging ‘Hakke Takke’, 10 en 11 maart a.s.
Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart is het weer zo ver. Tot
die tijd wordt sinds het najaar iedere woensdagavond
hard gerepeteerd door de leden van toneelvereniging
‘Hakke Takke’. Regelmatig schalt er “opnieuw” over
het mooie vernieuwde podium van ‘t Trefpunt.
Koortsachtig werken de toneelspelers toe naar de
première. Dit keer koos de vereniging voor het blijspel
“Opa in de kreukels”, geschreven door Bernd Gombold.
Wederom is het een uitdaging om het verhaal goed
neer te zetten en de karakters duidelijk te vertolken.
Het zijn dit jaar allemaal bekende gezichten: Nicole
Hendriks, Femie Kloosterman, Gerrie van Munster, Jaap
Abbes, Jan Lenderink, Herman Tichelaar, Dennis
Lubbers, Marloes Knol en Roel Mikx.
Willy Koerhuis neemt de regie voor zijn rekening.
Souffleuse Betsie Slot is ook weer van de partij samen
met Ramona Slot onze toneelassistente. Wim Ensink
verzorgt het decor en is dit jaar geholpen door het feit
dat Hakke Takke een flink deel van het decor kon
overnemen van toneelvereniging “Plankenkoorts” uit
Nieuwleusen.

Op een mooi boerenerf woont het echtpaar Snijders.
Daarnaast staat de boerderij van hun zoon en
schoondochter. Opa Snijders geniet van alle luxe die hij
zich kan permitteren. Een mobiele telefoon, laptop, vol
automatisch espresso-apparaat, nieuwe motor, etc,
etc. Dit tot grote afschuw van de zuinige schoondochter
Martha die opa liever ziet helpen op de boerderij en
bang is dat er niets meer overblijft voor de erfenis. Als
er dan ook nog wordt ingebroken, lijkt het alsof opa
een dubieuze rol in het geheel heeft. De op de motor
vluchtende dief veroorzaakt een ongeluk en de
slachtoffers kloppen aan voor onderdak. Vanaf dat
moment is er constant ’vuurwerk’ op het boerenerf van
de familie Snijders. Kom kijken, kom luisteren op 10 en
11 maart a.s.
De zaal in ’t Trefpunt (’t Weegel 1) is geopend vanaf
19.30 uur en de uitvoeringen beginnen om 20.00 uur.
De entree is € 6,- voor volwassenen en € 2,50 voor
kinderen tot en met twaalf jaar. Na de voorstelling zijn
er mooie prijzen te winnen tijdens de verloting.

Fietsen voor kinderen
Graag willen wij ons even aan u voorstellen. Wij zijn
Eline Faber en Joëlle Bartels. In april 2017 vertrekken
wij naar Kopenhagen om te fietsen van Kopenhagen
naar Laag-Zuthem. We hopen op Koningsdag aan te
komen in het mooie Zuthem. Dit doen we niet voor
niets, we hopen door middel van onze fietsactie geld
op te halen voor de meiden in ‘Hogar de Gina’.
Hogar de Gina is een opvanghuis in Peru voor twintig
meisjes in de leeftijd van 1 tot en met 21 jaar. De
meisjes wonen om verschillende redenen in het
opvanghuis. Veel van de meisjes komen uit gezinnen
die ruim onder de armoedegrens leven. De ouders
verdienen niet genoeg geld om de kinderen te
onderhouden waardoor ziekte en ondervoeding veel
voorkomende problemen zijn. De kinderen gaan niet
naar school aangezien de ouders dit niet kunnen
betalen. Veel meisjes zijn slachtoffer van huiselijk of
seksueel geweld. Ouders lijden vaak aan een drank-of
drugsverslaving en verwaarlozen hun kinderen. Om de
meiden in het weeshuis een goed toekomstperspectief

te bieden is geld nodig. Eline mocht in 2016 vijf
maanden werkzaam zijn als vrijwilliger in Hogar de
Gina. Heeft u interesse om onze reis, voorbereidingen
en acties te volgen? Neem dan even een kijkje op
facebook.com/fietsenvoorhogardegina
Groetjes, Eline en Joëlle.

Adressen

website www.zuthem.nl

Bestuur Plaatselijk Belang
Gert Nijhoff (voorzitter), Langeslag 49, tel 06 22367156
Marco de Graaf (penningmeester), 't Solen 11, tel 06 46098590
Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113
Ton Kattenberg (bestuurslid), Langeslag 39, tel 497454
Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787
Klarissa Ulderink (contactpersoon), `t Weegel 7, tel 06 49193553
De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van het buurtschap Laag Zuthem te behartigen in
de ruimste zin van het woord. (art.4 van de statuten). Voor het lidmaatschap van € 10 per jaar steunt u de
doelstelling en ontvangt u de Dorpsomroeper circa vier keer per jaar.
Evenementencommissie
Judith v.d. Weg, Jolanda Dijkslag, RonaId Hubers, Esther Nortier, Laurens Doornweerd en
Edwin van der Weerd
Info via ec.laagzuthem@gmail.com of www.facebook.com/EvenementencommissieLaagZuthem
‘t Trefpunt
Beheer: Bert en Matty Hop, Kolkweg 12, tel 0529-497230
Oud papier voor 't Trefpunt: inzameling elke eerste donderdag van de maand
Info via trefpunt@zuthem.nl, www.zuthem.nl
Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem
Secretariaat, Marsha de Vries, Kolkweg 43
Info via stichting.oranjefeest@gmail.com of www.facebook.com/oranjefeestlaagzuthem
Schietvereniging ('t Trefpunt)
Maandagavond vanaf 20:00 uur.
Info bij Be Bredewold, Kolkweg 18, tel 497314
Toneelvereniging Hakke Takke ('t Trefpunt)
Oefenen woensdagavond vanaf 20:00 uur
Info bij Jaap Abbes, Langeslag 27 of via toneelvereniginghakketakke@gmail.com
Klaverjasclub (Gereformeerd Kerkgebouw Langeslag)
12 x per jaar op vrijdag vanaf 20:00 uur
Info bij Betsie Slot, Langeslag 11, tel 497568
PKN Jeugdclub Laag Zuthem
Info bij Jeannette Hubers, tel 06 54992051
Tennisvereniging Lierderholthuis-Laag Zuthem
Info bij Maarten Metz, tel: 06 487 55 795 of via tennis@lierderholthuis.com
Sportcommissie
Annemiek Derks, Nanda Zielman en Riemer Riemersma,
Info via sportcommissie@zuthem.nl. Voor het programma zie: www.zuthem.nl > Zunneweitje

Colofon
De Laag Zuthemse Dorpsomroeper wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang. De redactie beoordeelt of een
ingezonden artikel in aanmerking komt voor publicatie. lndien de redactie vindt dat er wijzigingen nodig zijn, wordt
er overlegd.
Kopij voor de nummers inleveren vóór 15 januari, 15 mei, 15 september of 15 november bij de redactieleden of
per email, dorpsomroeper@zuthem.nl. Teksten aanleveren zonder opmaak en foto's apart.
Redactie
Linda van der Bent, tel 06 21220060, Evelien Petter-Mikx, tel 850500 en Willem EikeIboom, tel 497569
Opmaak Elise van de Veen

