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Beste Zuthemers, 

 

Als u dit leest is het al bijna zomervakantie. We hebben 

de helft van 2017 er al weer op zitten. Een helft die voor 

PB erg druk is geweest. Met name de beslissing van de 

gemeente om de Langeslag en de Kolkweg opnieuw te 

gaan inrichten vergt veel tijd. Deze beslissing is mede 

tot stand gekomen doordat meerdere inwoners uit Laag 

Zuthem op de pitchavond op 14 juni vorig jaar kenbaar 

hebben gemaakt dat de Kolkweg en de Langeslag 

onveilig zijn en dat er veel te hard wordt gereden. Om 

het proces van herinrichten naar wens van de inwoners 

van Laag Zuthem te laten verlopen heeft PB klankbord-

groepen in het leven geroepen voor zowel de Langeslag 

als de Kolkweg. Verderop in de Dorpsomroeper staat 

een verslag van de klankbordgroepen, de laatste stand 

van zaken en het tijdspad. In ieder geval staat op 11 of 

12 september een raadspleinsessie gepland in het 

gemeentehuis en het zal goed zijn om daar met veel 

bewoners naar toe te gaan, er kan ingesproken worden. 

 

Uit de statuten bleek dat dit jaar PB 50 jaar bestaat! Om 

dit te vieren willen wij op de burendag op 23 september 

de barbecue aan iedereen gratis aanbieden. Wel moet u 

betalend lid zijn van PB en nieuwe bewoners zullen wij 

persoonlijk gaan uitnodigen. Opgeven voor de BBQ kan 

bij de Evenementencommissie. 

 

Ook willen wij proberen een jubileumversie van de 

Dorpsomroeper te gaan maken over het feit dat PB 50 

jaar bestaat. Dus als bewoners hier een bijdrage aan 

willen leveren, graag. Oude foto’s en verhalen zijn 

welkom. 

 

 

 

 

Verder zijn we op dit moment bezig om de 

fitnesstoestellen uit te zoeken en te plaatsen. Deze 

komen op de plek waar nu de jeu-de-boules baan ligt. 

Een werkgroepje van enkele omwonende fanatieke 

sporters en de Sportcommissie houden zich hier mee 

bezig. We hopen dit met burendag klaar te hebben. 

 

In het najaar willen we de jaarvergadering gaan 

plannen. Misschien in combinatie met de plannen van 

de gemeente over de inrichting van de Langeslag en de  

Kolkweg, zodat alle inwoners de voorgestelde plannen 

kunnen inzien. De datum staat nog niet vast en is mede 

afhankelijk van de gemeente. Uitnodiging en notulen 

zullen tezijner tijd worden bezorgd. Ook zal u dan 

worden gevraagd om de jaarlijkse contributie van € 10,- 

te betalen. 

 

Tenslotte zijn we op zoek naar bestuursleden om ons 

team te versterken. Dus lijkt het u leuk om iets voor het 

dorp te betekenen, meld u aan bij ons of woon eens een 

vergadering bij. Op 6 september hebben we onze 

volgende vergadering om 20.00 uur in ’t Trefpunt. 

Namen en telefoonnummers van de bestuursleden 

staan op de achterzijde van de Dorpsomroeper. 

 

Wij wensen eenieder een hele fijne en zonnige vakantie 

toe! 

 

Met vriendelijke groet, 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

Bestuurspraat 



PB en gemeente Raalte hebben op donderdagavond 23 

maart alle bewoners van Laag Zuthem uitgenodigd om 

de ingevulde enquêtes en het voorstel (conceptvisie) 

van gemeente Raalte voor verkeersveiligheid Laag 

Zuthem gezamenlijk te bespreken. Het voorstel is om 

zowel de Kolkweg als de Langeslag te herinrichten.  Het 

voorstel is die avond gezamenlijk besproken en alle 

inwoners konden hun reacties op een reactieformulier 

noteren. 

Uitgangspunten bij de herinrichting van de Kolkweg en 

Langeslag zijn: 

• Verkeersveiligheid. 

• Toekomstbestendig. 

• Leefbaar en bruikbaar. 

• Verbeteren uitstraling / ruimtelijke kwaliteit. 

 

Na deze bijeenkomst heeft PB twee klankbordgroepen 

in het leven geroepen, één voor de Kolkweg en één 

voor de Langeslag. De klankbordgroepen hebben alle 

reacties van de bewoners van Laag Zuthem bekeken en 

hieruit zeven speerpunten gehaald. Dit zijn de 

volgende speerpunten: 

Kolkweg: 

1. Huidige komgrenzen handhaven. Plateaus plaatsen 

bij de komgrenzen, kruispunten en schoolzone.  

2. Stoep en fietsstraat doortrekken aan Heino kant 

naar de brug en aan Zwolle kant over spoor naar het 

fietspad.  

3. Kruising Kolkweg-Langeslag. De Kolkweg in Laag 

Zuthem is een kaarsrechte weg die de automobilist 

uitnodigt om met hogere snelheid door Laag 

Zuthem te rijden. Het voorstel van een bewoner in 

Laag Zuthem is om na binnenkomst vanaf Zwolle na 

het spoor een bocht te plaatsen die ervoor zorgt dat 

het kruispunt met lagere snelheid wordt genaderd. 

 

Langeslag: 

1. Snelheidsbeperkende maatregelingen. 

2. Stoep (optie: stoep aan beide kanten onderzoeken). 

3. Materiaalgebruik. 

4. Parkeermogelijkheden. 

 

Deze speerpunten zijn na toelichting van de klankbord-

groepen door de gemeente onderzocht en verder 

uitgewerkt. Dit is in een tweede bijeenkomst tussen 

klankbordgroepen en gemeente besproken.  

Tijdens dit gesprek kwamen met name de verkeers-

technische mogelijkheden en onmogelijkheden aan de 

orde. Het tweede overleg leverde de volgende reacties 

op, op de hiervoor genoemde punten: 

 

Algemeen: 

• Geen fietsverbinding langs de wetering/’t Solen.  

• Tot aanvang werkzaamheden zal er meer op 

snelheid worden gecontroleerd. 

• Klinkers in plaats van asfalt. 

• Kleurstelling klinkers (optisch snelheid beperkend 

door te werken met zijstroken van andere kleur). 

 

Kolkweg: 

 Huidige komgrenzen worden enkele meters 

verplaatst richting dorpscentrum. Er worden 

plateaus geplaatst bij de komgrenzen, kruispunten 

en schoolzone. 

 Stoep en fietsstraat. In plaats van de stoep door te 

trekken naar de brug richting Heino wordt vanaf de 

komgrens een (semi-verhard) looppad gerealiseerd 

langs de wetering naar de brug. De stoep wordt 

richting Zwolle doorgetrokken tot de komgrens. 

 A. Binnen de komgrenzen blijft stoep (uitgevoerd 

 met een schuine band) gehandhaafd. 

 B. Buiten de komgrenzen worden fietssuggestie- 

 stroken aangelegd d.m.v. belijning (tot de brug 

richting Heino en tot het fietspad richting Zwolle,  

vanaf het spoor naar het fietspad). 

 C. Het verbreden van de spoorwegovergang valt 

 buiten de scope van gemeente Raalte. De 

klankbordgroep vindt dat verbreding van de 

spoorwegovergang nader onderzocht moet 

worden. De spoorwegovergang blijft in de 

huidige vorm gehandhaafd. Met kleinschalige 

maatregelen wordt de situatie verbeterd. 

3. Kruising Kolkweg-Langslag: Voorstel klankbordgroep 

om een bocht te realiseren wordt door gemeente 

overgenomen, waardoor de kruising met lagere 

snelheid wordt benaderd en overzichtelijker wordt. 

4. Extra punt: Aanpassing ter hoogte van de in- en 

uitrit bij Kooijker en Van Dieren met snelheid 

beperkende maatregelingen. Hier wordt een bocht 

gerealiseerd, die snelheid vermindert en de in- en 

uitrit voor Kooijker en van Dieren overzichtelijker 

maakt.  

Herinrichting Kolkweg / Langeslag  



Langeslag: 

1. Snelheid beperkende maatregelen 

• Snelheidbeperkende drempels aanleggen: begin, 

eind en midden van de Langeslag. 

• Bloembakken op de weg en auto’s op de rijbaan 

geparkeerd dienen als snelheidbeperkende 

maatregel. 

2. Stoep. Binnen komgrenzen blijft de huidige stoep 

gehandhaafd, maar dan met schuine rand. 

Groenstrook en bomen aan overzijde handhaven. 

3. Materiaalgebruik: Verschillende kleuren klinkers (zie 

algemeen). 

4. Parkeermogelijkheden: Huidige parkeervakken 

weghalen (vrij parkeren links en rechts).  

 

Planning: 

• Raadspleinsessie 11 of 12 september, 19.30 uur 

(inspreken is dan mogelijk) 

• Raadvergadering 28 september  19.30 uur

(besluitvormend) 

• Begrotingsbehandeling 9 november 

 

Op dit moment wordt nog gewerkt aan de financiële 

paragraaf en het schrijven van de stukken.  

 

Op de raadspleinsessie van 11 of 12 september is het 

mogelijk om in te spreken. Het zou mooi zijn wanneer 

bij deze raadspleinsessie veel inwoners van Laag 

Zuthem aanwezig zijn. Daarom wil de PB op 11 of 12 

september een bus regelen, zodat wij gezamenlijk naar 

deze raadspleinsessie kunnen gaan.  

Houdt daarom 11 en 12 september al vast vrij in uw 

agenda. 

 

Wanneer er verder iets nieuws te melden is dan lees je 

dat weer in een volgende dorpsomroeper.  

 

Klankbordgroep Langeslag 

Ton Kattenberg 

Roel Mikx 

Jaap Abbes 

Dick Knol 

Gerard Swiers 

Dick Jan Los 

Gert Nijhof  

Klankbordgroep Kolkweg 

Tijs de Bree 

Dick van Munster 

Gert Nijhoff 

Ingrid Knol 

Nasser Bouschaba 

Paul Majoor 

Jaap Majoor 

Ron Huiberts 

Bert van der Vegte 

Herinrichting Kolkweg / Langeslag  

De Werkgroep Tentoonstellingen heeft voor een 

nieuwe expositie met zorg een 40-tal markante 

gebouwen in de voormalige gemeente Heino 

geselecteerd. Fraaie foto’s – met beschrijvingen van 

markante details en de historie van deze panden – 

worden geëxposeerd in onze tentoonstellingsruimte in 

de Maelderieje, Canadastraat 6. 

Speciaal ter gelegenheid van deze tentoonstelling is 

een wandel- en fietsroute uitgezet van respectievelijk 

6,5 km en 20 km langs deze gebouwen. De gebouwen 

worden duidelijk en overzichtelijk aangegeven in het 

routeboekje met een foto en beschrijving. Het 

handzame routeboekje is te zijner tijd verkrijgbaar bij 

‘Omheining’ en in het Dorpshuus.  

Omheining presenteert nieuwe foto-expositie 

'Markante gebouwen in Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis' 

Opening 

De officiële opening zal 

op woensdagavond  

16 augustus a.s., de 

openingsavond van de Pompdagen, plaatsvinden. 

 

Openingstijden van de expositie (onder voorbehoud): 

▪ iedere  maandagmorgen van 10.00 uur – 12.00 uur 

▪ op woensdagen van 13.30 uur – 16.00 uur 

▪ op zaterdagen van 10.00 uur – 16.00 uur  

 

Tijdens de Pompdagen gelden afwijkende openings-

tijden; informatie daarover volgt t.z.t. op onze website. 



 

 

 



 

Als ik dit schrijf is het warm. Zo warm dat de mussen 

van het dak vallen, zegt een Oudhollands spreekwoord. 

Gelukkig vallen de mussen bij ons nog niet van het dak 

af. Niet dat onze mussen zo hittebestendig zijn. Maar 

wij hebben de mussen  kennelijk geen aantrekkelijke 

woonruimte te bieden, want er broeden bij ons nooit 

mussen onder het dak. En aangezien wij vrijwel niets 

van ons eten overhouden,  blijft er voor de vogels ook 

niet veel meer over dan wat schaarse broodkruimels. 

En zelfs die niet altijd. Omdat wij vaak erg lekker brood 

kopen zijn onze broodkruimels ook erg lekker. Vooral in 

de winter, na licht roosteren op de houtkachel, 

gebruiken we de broodkruimels bij het 

maken van een lekkere  gehaktbal.  

 

Zoals Gerard Cox zong (bijna 50 jaar geleden): “die 

zomer die begon zowat in mei”. En in de afgelopen 

warme meimaand viel me wel een meikever zo uit de 

lucht op schoot. Inderdaad, het was een warme dag. 

Kennelijk te warm voor die meikever. Nu worden 

meikevers niet zo oud. Ze leven als meikever slechts 

een paar weken en zijn dus snel bejaard en misschien 

net als onze bejaarde medemens wat gevoelig voor 

warm weer.  

Meikevers worden trouwens niet als meikever 

geboren. Uit de eieren van meikevers kruipen – jawel – 

engerlingen! Gelukkig hoeft niemand bang te zijn van 

deze engerds. Ze zien er onsmakelijk uit, maar doen 

geen kwaad. Behalve dan dat ze in de grond leven van 

plantenwortels en daardoor soms wat schade aan het 

gewas veroorzaken. Maar gelukkig valt dat meestal wel 

mee. Die engerlingen doen er trouwens een paar jaar 

over om groot te 

worden. Ze ver-

poppen dan, 

veranderen tijdens 

dat popstadium in 

een meikever, komen in mei tevoorschijn en hebben 

dan dus nog maar een paar weken te leven. Net 

genoeg om voor nageslacht te kunnen zorgen.  

Er zijn insecten die nog korter leven. 

Soms niet meer dan één dag als volwassene. De naam 

van die insecten? U raadt het al: eendagsvliegen! 

 

Met dat warme, droge 

weer hebben vogels soms 

grote moeite om  aan 

drinkwater of badwater te 

komen. Drinkwater en 

een ondiepe bak waarin ze een bad kunnen nemen 

vinden ze heerlijk. Maar soms vinden ze een stofbad 

ook heerlijk en dat kunnen ze bij dit mooie zomerweer 

naar hartenlust op veel plaatsen doen. 

 

De tuin heeft opvallend weinig last van de droogte. Dat 

komt omdat veel planten met hun wortels aardig diep 

de grond gaan om het water in de bodem te bereiken. 

Naarmate de bovenste laag van de bodem uitdroogt 

(en de waterhoudende laag dus steeds dieper komt te 

liggen) gaan de planten met hun wortels als het ware 

achter het water aan. Sproeien hoeft dan ook lang niet 

altijd. Alleen pas omgespitte grond kan snel uitdrogen 

omdat de gespitte grond eerst weer goed in contact 

moet komen met de vochthoudende laag eronder. 

 

Laat je ook niet verleiden door tuinplanten die op zo’n 

warme dag er heel verslapt uitzien. Ze hebben dan 

moeite om uit de hete bodem voldoende water op te 

zuigen. De verdamping van water via de huidmondjes 

in de bladeren gaat echter wel door. En de plant laat 

alles slap hangen. Kijk in zo’n geval nog een keer in de 

avondschemering en je zult zien dat meestal de plant 

weer helemaal is bijgekomen. Sproeien is dan ook niet 

altijd direct nodig. Een andere truc om ook bij langdu-

rige droogte een mooie tuin te hebben is te selecteren 

op planten die wat meer droogte kunnen verdragen. 

Planten die bij het minste of geringste gaan verleppen 

dus niet in de tuin zetten of op een andere, minder snel 

uitdrogende plaats. Dat spaart heel wat water en werk 

uit. En de tuin nooit te vaak sproeien! Dan gaan de 

planten vooral in de bovenste laag wortels maken en 

bij het droger worden van de grond geven de planten 

het gelijk op. Beter is om de één of meer weken te 

sproeien. Dat kweekt een tuin met sterke planten. 

 

Ferry Kuyk 

Warm, warmer, warmst! 



Rommelmarkt 



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.  

Het einde van dit schooljaar komt al weer in zicht. 

Vooral nu we te maken hebben met hoge temperatu-

ren merk je dat de zomervakantie bijna gaat beginnen. 

Toch moet er ook nu nog gewerkt worden, hoewel we 

natuurlijk wel rekening houden met de warmte en er 

verkoeling wordt gezocht onder de bomen.  

Handig hoor, een school waar iedereen ook gewoon 

buiten les kan krijgen. Of het nou bij de meester in het 

fietsenhok is of bij de juf aan de tafeltennistafel of aan 

de bankjes. En als je dan ook nog een lekker ijsje krijgt 

tussendoor is het best te doen op De Linde, ook op 

tropische dagen ☺. 

Nog even dit: 

• Groep 7/8 heeft een 

prachtig schoolkamp 

gehad in de bossen bij 

Ommen, een eigen 

huis en veel activiteit-

en met mooi weer, 

wat wil je nog meer. 

• Het schoolreisje is jammer genoeg weer voorbij, met 

groep 1 t/m 6 naar Oud Valkeveen, een leuke 

speeltuin met zelfs een strandje om lekker te 

zwemmen. 

• Fijn dat we toch steeds opnieuw kinderen welkom 

mogen heten op school. Ook kinderen uit andere 

plaatsen. Daar zijn we dankbaar voor. 

Chr. Basisschool ‘De Linde’  

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! 

Fijne zomervakantie allemaal!  

Het zit er weer op. Dit jaar zijn er weer een groot aantal 

geslaagden in onze buurt: gefeliciteerd allemaal! Hard 

gewerkt, eindelijk dat diploma in de pocket!  

Herkansers, veel succes! 

 

Wij feliciteren in elk geval de volgende Laag Zuthemers 

met hun diploma en iedereen die wij nog vergeten zijn: 

De vlag kan uit!  

Kayleigh uit de Bosch 

Noortje Boushaba 

Esther Brouwer 

Jasper ter Horst 

Margo Hutten 

Fons Kattenberg 

Jelmer Klink 

Laura Lok 

Thom Lugtenberg 

Liza van Munster 

Claire van Voorst tot Voorst 

Sander Westerbeek 



 



Nieuws van de Evenementencommissie 

Ook in deze Dorpsomroeper weer nieuws van de 

Evenementencommissie. We zijn dit jaar weer goed 

begonnen met de jaarlijkse vossenjacht op zaterdag 13 

mei. Het was nog even spannend: rond 13:30 uur 

pakten donkere wolken zich samen boven het 

Zunneweitje en een grote plensbui was het gevolg. De 

verzamelde vossen en kinderen vonden snel allemaal 

een droge plek om te wachten tot de regen voorbij 

was. Toen de laatste druppels vielen stonden de 

kinderen alweer klaar om zich in te schrijven en gingen 

de vossen het dorp in. Vol enthousiasme gingen vanaf 

14.00 uur bijna 50 kinderen op zoek naar zwervers, 

voetballers, auto-coureurs, knuffelberen en nog veel 

meer. Jager Stef van der Kolk hield de spanning er goed 

in op zijn jacht op kaartjes. Gelukkig was agent Jaap 

Abbes weer aanwezig om alles in goede banen te 

leiden. Rond 16.00 uur leek het erop dat we weer een 

flinke bui over ons heen zouden krijgen. Snel werd 

iedereen verzameld  voor de prijsuitreiking en konden 

we de gezellige middag afsluiten.  

 

Bij het schrijven van dit stuk staat de viswedstrijd voor 

de deur. De weersverwachting is ook nu dreigend, we 

hopen dat het allemaal mee zal vallen en dat we 

kunnen genieten van een heerlijke avond aan de 

Wetering.  

 

Na de zomer zal de Burendag weer plaatsvinden. Dit 

jaar is deze op zaterdag 23 september. We zijn alweer  

volop bezig met de voorbereidingen. Deze keer zal de 

Burendag in het teken staan van het opschonen en 

onderhouden van ons mooie dorp. De afgelopen jaren 

hebben we verschillende activiteiten gedaan om Laag 

Zuthem op te fleuren met o.a. de vogelhuisjes en de 

bloembakken. Deze kunnen wel een opknapbeurt 

gebruiken.  

Uiteraard organiseren we weer de lunch, waarbij 

iedereen wordt uitgenodigd lekkere hapjes mee te 

nemen.  In de loop van de dag zullen er meerdere 

activiteiten plaats vinden, waarna we zoals altijd de dag 

afsluiten met een gezellige bbq. Omdat het Plaatselijk 

Belang dit jaar 50 jaar bestaat zullen zij hier een fijne 

bijdrage aan leveren, daarover elders in deze 

Dorpsomroeper meer.  

Houd in ieder geval eind augustus/begin september de 

brievenbus in de gaten voor het volledige programma 

en het aanmeldformulier.  

 

Op zaterdag 4 november sluiten we het Evenementen 

seizoen af met een Hollandse Avond in het Trefpunt. 

Het Rad van Fortuin staat er weer klaar voor en wat we 

verder gaan doen??? Het wordt in ieder geval een 

topavond wat ons betreft.  

 

We hopen jullie allemaal weer te zien bij de komende 

evenementen. Tot snel! 

 

Evenementen Commissie Laag Zuthem 

 



De Sportcommissie heeft besloten om de 

tijden van het sporten voor de jeugd te 

veranderen van de woensdagmiddag naar de 

vrijdagavond. Hierdoor denken we 

voldoende continuïteit in vrijwilligers/

begeleiders te kunnen bieden voor de 

komende jaren. 

Het zal voor velen even wennen zijn maar we 

verwachten dat het sporten met evenveel  

enthousiasme gaat plaatsvinden. 

 

Hiernaast zien jullie de nieuwe flyer voor 

deze periode. Let ook op de leeftijdsgroep, 

deze is iets aangepast. 

 

Uiteraard staat de Sportcommissie open voor 

nieuwe ideeën of vrijwilligers die willen 

helpen.  

 

Heb je ideeën of wil je wat doen, neem 

contact op via sportcommissie@zuthem.nl  

of met één van de leden van de 

Sportcommissie. 

 

Riemer Riemersma, Debora Consten, 

Annemiek Derks  

Sporttijden veranderen voor de jeugd vanaf september 2017 

Dario en de Nijmeegse 4Daagse  

Dario Hubers (13 jaar), loopt dit jaar voor de tweede 

keer mee. De Nijmeegse 4Daagse vindt plaats van 18 

tot en met 21 juli. Hij loopt samen met zijn moeder 

Jeannette, die als begeleidster met hem meeloopt. 

Tijdens de 4Daagse loopt Dario 30 kilometer per dag. 

De eerste twee dagen is de route zelfs iets langer.  

 

Tijdens de 4Daagse kun je Dario volgen. Elke dag zal 

Jeannette op de Facebookpagina "Dario en de Nijmeeg-

se 4Daagse" een verslagje schrijven. Je kunt Dario ook 

volgen via een 4Daagse app. Hierover vertelt Jeannette 

later meer op Facebook. Het zou leuk zijn als jullie zijn 

Facebookpagina liken en hem daar aanmoedigen. 

 

https://www.facebook.com/dario.hubers/ of 

www.4daagse.nl voor meer informatie. 

 

 Dario heel veel succes!  



Het was weer rustig in het dorp tijdens clubkamp (16  

t/m 18 juni). Vrijdagmiddag rond 16.30 uur vertrekken 

de kinderen en de clubleiding richting Dalfsen. Aan de 

Hekmansweg bevindt zich de eindbestemming, een 

tentenkamp van de scouting uit Zwolle.  

 

Al weken (misschien wel maanden) van te voren wordt 

er door de kinderen besproken wie bij wie in de tent 

komt te slapen en in welke tent. Bij aankomst wordt er 

dan ook gelijk een sprintje getrokken naar de tenten, 

want de tenten achterop het kamp zijn voor de oudste 

club.  

Na het avondeten zijn we naar de zandvlakte dichtbij 

het tentenkamp gegaan, waar de kinderen het spel 

"weerwolven" hebben gespeeld. Het is een bestaand 

spel, maar de kinderen hebben het zelf nagemaakt.  

 

De eerste nacht werd voor sommige kinderen een 

kort nachtje. "Wat is nu leuker dan de hele nacht 

kletsen, want je ziet elkaar natuurlijk niet zo vaak".  

 

Zaterdagmiddag zijn we naar de Beerze Bulten 

gegaan, we gingen daar zwemmen in het zwem-

paradijs. 's Avonds hebben we weer 

leuke acts tijdens de bonte avond 

gezien en natuurlijk mag marshmallow

-time bij het kampvuur ook niet 

ontbreken. In het donker het 

"geldspel" spelen hoort ook tot de 

vaste rituelen tijdens clubkamp. 

  

Zondagmorgen werden de tenten 

weer leeggeruimd. Daarna zijn we 

wederom naar de zandvlakte geweest. 

Tegen 14.30 uur kon heel Laag Zuthem horen dat we 

weer het dorp in kwamen rijden. De kinderen, maar 

ook de clubleiding, hebben ook dit jaar weer volop 

genoten. 

 

Langs deze weg willen we nogmaals iedereen 

bedanken die ons geholpen heeft met het brengen en 

ophalen van de kinderen. Ook willen wij de familie van 

't Oever bedanken, omdat wij onze vuilnis bij hen 

mochten brengen. En dat is best veel na zo’n weekend.  

 

Jeannette Hubers, PKN Jeugdclub Laag Zuthem 

 

https://www.facebook.com/clublaagzuthem/ 

Clubkamp: veel gezelligheid en weinig slaap  



Groepsoefentherapie  

Iedere maandagavond wordt er in ‘t Trefpunt of op het 

‘Zunneweitje’ groepsoefentherapie gegeven. Zestien 

enthousiastelingen trainen inmiddels iedere week 

anderhalf uur en bouwen zo aan hun spierkracht, 

coördinatie, lenigheid en uithoudingsvermogen onder 

leiding van fysiotherapeute Ioanna Karkantzia. De 

groep bestaat uit zowel mannen als vrouwen en qua 

leeftijd is de groep gemengd. Bij de oefeningen wordt 

rekening gehouden met het individuele niveau van de 

deelnemers.  

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact op met 

Ioanna via email jo4physio@hotmail.gr of kom langs op 

maandagavond om 19.00 uur. Vrijwel de hele zomer 

wordt er getraind. 

 

Bestuur en beheer 

We hebben afscheid genomen van de nieuwe 

beheerders, Bert en Matty Hop. De hoeveelheid werk 

en de sterk toegenomen verhuur vragen veel van een 

beheerder, meer dan in het verleden het geval was. We 

danken Bert en Matty voor hun inzet in de eerste 

maanden van 2017. We denken als bestuur na hoe die 

beheersfunctie in de toekomst gestalte moet krijgen. 

De oude beheerders Gijs en Anneke Lubbers zijn bereid 

gevonden tijdelijk de beheertaak over te nemen. In het 

najaar van 2017 worden wat de beheerdersfunctie 

betreft knopen doorgehakt. 

 

Het plein 

Bij het verschijnen van deze Dorpsomroeper zal de 

opfrisbeurt van het plein voor ‘t Trefpunt in volle gang 

zijn. We hopen dat dit centrale dorpsplein nieuwe 

initiatieven en activiteiten zal stimuleren. 

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.  

 

Samen koken (en eten) 

De caféavond op de eerste vrijdag van de maand wordt 

voorafgegaan door ‘samen aan tafel’.  

Ioanna Karkantzia en haar moeder verzorgden op 19 

mei een Griekse maaltijd. Een groot succes. 

Op vrijdag 30 juni was de laatste “samen eten”.  We 

gaan door na de vakantie. 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 de derde 

woensdagochtend 

De laatste koffieochtend is geweest, wederom met 

succes. Ook deze activiteit gaat na de vakantieperiode 

door. Iedere derde woensdagochtend van de maand 

vanaf 10.00 uur.  

Schuif gezellig aan als je in de gelegenheid bent. Voor 

vragen kun je contact opnemen met Marloes Knol of 

Gerrie van Munster.  

 

Bierproeverij 

Ook een vaste activiteit zijn de bierproef-avonden van 

Gerrit en Mathilde van Erven. Ook dit initiatief voorziet 

in een behoefte. We zetten dit door in combinatie met 

de caféavonden.  

 

Toneelvereniging Hakke Takke 

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart speelden de acteurs 

van Hakke Takke weer de sterren van de hemel in het 

toneelstuk “Opa in de kreukels”. Beide speelavonden 

waren zo goed als uitverkocht. 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 



Meer weten 

Wil je de laatste stand van zaken over het Trefpunt 

weten? Wil je informatie over de activiteiten die er 

plaatsvinden? Kijk dan regelmatig op onze website 

www.trefpunt.zuthem.nl  

Afspraken met gebruikers van ‘t Trefpunt 

Het bestuur is in gesprek met vaste en toekomstige 

gebruikers van ‘t Trefpunt. We verwelkomen een aantal 

nieuwe groepen nu de kerk aan de Kolkweg verkocht is. 

We spreken met elkaar over de gebruiksvoorwaarden 

en het gebruik van de ruimtes. Langzamerhand 

beginnen de ruimtes die we hebben vol te lopen. Maar 

met passen en meten vinden we voor iedereen een 

plekje. Zo is en blijft ‘t Trefpunt van iedereen. 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Gezamenlijk koffiedrinken op woensdagochtend blijkt 

in een behoefte te voorzien. Wij kijken terug op een 

zeer succesvol eerste half jaar. Iedere maand treffen 

tien tot vijftien enthousiaste Zuthemers elkaar aan de 

koffietafel in het Trefpunt.  

Een gezellig moment, met mooie ontmoetingen en fijne 

gesprekken. Het enthousiasme en de spontane acties 

van de deelnemers hebben ons het meest verrast. 

Buurtgenoten trommelen elkaar op om op woensdag 

mee te komen. We worden regelmatig verrast met 

overheerlijke zelfgebakken cake, dank je wel Linda.  

Waar we ook heel blij mee zijn is de diversiteit aan 

bezoekers. We zien Zuthemers die we al heel lang  

Kom je ook koffiedrinken in ‘t Trefpunt na de zomer?  

kennen, maar ook veel nieuwe gezichten. Dat is precies 

waarom we het zo belangrijk vinden om deze 

ochtenden te organiseren. Zuthemers die elkaar in 

ongedwongen en ontspannen sfeer ontmoeten, elkaar 

regelmatig spreken en zo elkaar beter leren kennen en 

weten wat er speelt in de buurt.  

 

Schuif je ook een keer aan na de zomer? 20 september 

starten we weer, vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.  

 

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne zomer.  

 

Gerrie van Munster en Marloes Knol 

Het Vrijwilligerspunt Raalte is er voor vrijwilligers, 

vrijwilligersorganisaties en verenigingen, maar ook 

voor mensen die meer informatie willen over 

vrijwilligerswerk. Naast het bij elkaar brengen van 

vraag en aanbod door middel van de vacaturebank en 

de fysieke vrijwilligerspunten (in het Kulturhus Raalte 

en binnenkort in het Dorpshuus in Heino) doet het 

Vrijwilligerspunt achter de schermen nog veel meer. Zo 

bieden wij ondersteuning, informatie en advies rond 

het werven en behouden van vrijwilligers en actuele 

thema’s rond vrijwilligerswerk, maar ook over wetten, 

regels, subsidies en (vrijwilligers)verzekeringen. We 

begeleiden bij het opzetten van vrijwilligersbeleid, 

Vrijwilligerspunt Raalte (binnenkort ook in Heino) 

 

 

 

 

spelen we een rol bij maatschappelijke stages en NL 

Doet, we bieden deskundigheidsbevordering en 

symposia voor vrijwilligers en we organiseren de 

DankZij Vrijwilligersavond. Meer informatie is te vinden 

op de website www.vrijwilligerspuntraalte.nl. U bent 

uiteraard ook van harte welkom om eens binnen te 

lopen bij het Vrijwilligerspunt. Openingstijden zijn in 

Raalte dinsdag- en woensdag ochtend van 10 tot 12.30 

uur en donderdagmiddag van 14 tot 16.30 uur. 



 



 

Wij mogen daar midden in wonen. We hopen op wat 

contacten, op het voorrecht om hun cultuur meer te 

mogen leren kennen. Wilfred vliegt af en aan, ziet 

prachtige natuur van boven.  

 

Ik ben thuis bij de kinderen, ga naar de playgroup (een 

soort peuterspeelzaal, maar hier blijven de moeders 

erbij) en geef Micha thuisonderwijs groep 1. We 

hebben zin om hier ons thuis van te maken. Zo ver weg 

van alles realiseer je je steeds meer: thuis is waar je 

eigen gezin is.  

 

Harriëtte Knigge 

Ha dorpsgenoten, 

Wanneer jullie dit lezen wonen wij zeer waarschijnlijk 

in ons nieuwe huis in Ramingining (of kortweg: Ramo). 

En na vijf verhuizingen in vijf maanden zijn we blij om 

te kunnen zeggen dat dit voorlopig onze laatste 

verhuizing was. We wonen in een klein dorp, ietsje 

groter dan Laag Zuthem, midden in Arnhem Land. We 

moeten 6 uur met een auto rijden om in Nhulunbuy te 

komen, het eerste dorp met een supermarkt. Ietsje 

verder weg dan Zwolle of Heino dus ☺. En tja, MAF zit 

er niet voor niks. De helft van het jaar is het onmogelijk 

om met een auto te rijden vanwege de regen en alle 

overstroomde wegen en zijn vliegtuigen hard nodig. 

Concluderend: we hopen dat het gezellig wordt in 

Ramo, want veel uitwijkmogelijkheden zijn er niet.  

 

Arnhem Land is een ervaring op zich. Alles is afgelegen, 

uren rijden. Een paar kleine dorpjes met een 

landingsbaan, dat dan weer wel. Een paar toeristen, 

meer is niet toegestaan. Dit grondgebied van de 

Aboriginals wordt beschermd, in allerlei opzichten. 

Tegelijk zijn de problemen onder de Aboriginals enorm. 

Ze hebben geproefd van de rijke Westerse wereld, en 

waarom zoveel moeite doen voor jagen als het 

kennelijk ook in een blikje in de supermarkt voor je 

klaar ligt? Met grote gevolgen als diabetes, 

uitzichtloosheid, verslavingen... en verlies van hun 

eigen cultuur.  

Mission Aviation Fellowship (MAF)  
Wilfred, Harriëtte, Micha & Ruben Knigge zijn begin januari 2017 uit Laag Zuthem vertrokken om voor hulporga-

nisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken als pilotengezin. Op dit moment wonen ze in Australië. 

Zij zullen regelmatig verslag doen van hun ervaringen.  



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: Tijdelijk info bij Gijs en Anneke Lubbers, tel 497413 of via beheertrefpunt@zuthem.nl 
 Huurprijzen op aanvraag. Donateurs 10% reductie.   
 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, Debora Consten 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 


