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Bestuurspraat
Beste Zuthemers,
Als u dit leest is het al (bijna) herfstvakantie. De
avonden zijn weer lang en donker en het vergaderseizoen is weer volop begonnen. Ook bij Plaatselijk
Belang zijn de vergaderingen weer gepland. Belangrijk
punt voor dit winterseizoen: de verbeteringen aan de
Kolkweg en de Langeslag. Inmiddels zijn de plannen
voor beide straten verder uitwerkt. Binnenkort zal de
gemeente Raalte vergaderen over de begroting 2018 .
Dan zal een besluit vallen over het wel of niet
toekennen van geld voor het project Laag Zuthem.
Op 30 oktober om 20.15 uur zal er een hoorzitting zijn
op het gemeentehuis, (zie verderop in de dorpsomroeper een korte toelichting). We kunnen weer een
bus regelen om met veel mensen naar deze hoorzitting
te gaan. We zullen hiervoor nog een oproep doen op
Facebook.
Tijdens een stralende Burendag, perfect georganiseerd
door de Evenementencommissie, is het fitnessveldje
officieel in gebruik genomen. Dat is mede tot stand
gekomen door de inzet van veel bewoners en via de
gelden van fondsen, onze dank daarvoor. Menig
inwoner is enthousiast en heeft al gebruik gemaakt van
de toestellen. Onze fysiotherapeut Ionna sport er op
maandagavond met haar oefengroepen. Zij heeft
gevraagd of er verlichting kan komen op het
Zunneweitje. Dan kan er ook tijdens de wintermaanden
buiten gesport worden. Wij gaan in overleg met
buurtbewoners en de gemeente Raalte om te kijken wat
de mogelijkheden zijn.

constructieve manier politieke aandacht te vragen voor
onze bezwaren bij de aanpak van de N35. Deze
bezwaren richten zich op de voorgestelde tijdelijke
oplossingen in verschillende tracés, de aanpak van
Rijkswaterstaat van de meepraatbijeenkomsten, de
transparantie en de achterblijvende financiering uit Den
Haag voor de N35. Samen met gebruikers vragen we
politieke aandacht voor de kruising Hagenweg/N35
waarvan de aanpak buiten de huidige plannen valt.
Meer informatie staat op http://n35.strikingly.com/.
De belangstelling voor kavels van “De Kleine Hagen” is
toegenomen, inmiddels is er op zeven kavels een optie
genomen. Er zijn er nu nog twee kavels vrij. We hopen
dan ook dat er binnenkort weer volop kan worden
gebouwd. Heeft u belangstelling voor één van deze
laatste twee kavels, neem contact op met de gemeente
Raalte.
Wij krijgen van bewoners vragen over de dorpsvlag
waar deze eventueel besteld kan worden. Bij voldoende
belangstelling kunnen we een nieuwe serie laten
drukken. Maar alleen bij voldoende belangstelling,
anders wordt het te prijzig. Dus wilt u een vlag
bestellen, mail naar info@zuthem.nl, dan geven wij u
meer informatie over de kosten en de beschikbare
afmetingen van de vlag.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Ook zijn we druk (met name Niels) in overleg om,
samen met PB Heino, PB Mariënheem, PB Hoonhorst,
PB Haarle en de meedenkgroep Raalte Noord, op een

Verkeersveiligheid Kolkweg en Langeslag
De afgelopen jaren hebben wij bij de gemeente Raalte
regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid in Laag Zuthem. Na de bijeenkomst met de
gemeenteraad in juni 2016 is dit vraagstuk door de
gemeente opgepakt. U heeft allemaal kunnen
meedoen met een enquête. In maart 2017 heeft de
gemeente Raalte de conceptplannen voor de
herinrichting van de Kolkweg en de Langeslag in ’t
Trefpunt gepresenteerd. Daarna zijn nog enkele
klankbordgroepen gevormd om de plannen te
verbeteren en aan te scherpen.
Leefbaarheid en verkeersveiligheid in Laag Zuthem
De gemeente Raalte heeft de herinrichtingsplannen
voor beide wegen verder uitgewerkt. Daarmee wordt
een sterke impuls gegeven aan de leefbaarheid, de
verkeersveiligheid, de ruimtelijke kwaliteit, de
duurzaamheid en de levensloopbestendigheid van de
Kolkweg en de Langeslag. Voor deze plannen moet een
grote investering worden gedaan waar de
gemeenteraad een besluit over moet nemen.

Voorstel van het college aan de gemeenteraad
Het college van burgemeester en wethouders vraagt
de raad bij de begroting 2018 om € 1.440.000
beschikbaar te stellen voor het herinrichten van de
Kolkweg en de Langeslag. Hiervoor wordt een
grootschalige reconstructie van beide wegen
uitgevoerd.
Besluitvorming door de gemeenteraad
Op 9 november 2017 vergadert de gemeenteraad over
de begroting 2018. Dan zal een besluit vallen over het
wel of niet toekennen van geld voor het project Laag
Zuthem. Alvorens de gemeenteraad hierover
vergadert, vindt op 30 oktober a.s. om 20.15 uur een
hoorzitting plaats. Als bestuur van Plaatselijk Belang
willen wij dan inspreken en een pleidooi houden voor
het uitvoeren van de plannen die in nauw overleg met
ons tot stand zijn gekomen.

Plaatselijk Belang Laag Zuthem

Nieuws van de Evenementencommissie
Opnieuw was het weer ons dorp goedgezind tijdens de
Burendag op 23 september. Het lijkt bijna wel een vast
ingrediënt te worden, de heerlijke najaarszon die ons
tot dusver nog niet in de steek heeft gelaten. Dat
kwam goed uit, gezien het programma voor deze dag.
Hoewel het officiële programma pas om 11.00 uur
begon, waren de eerste jonge buurtbewoners al om
8.00 uur op het Zunneweitje te vinden. Al snel volgden
er meer en werden de mannen van Hollewand
enthousiast begroet (want daar werd natuurlijk vol
verwachting op gewacht) toen zij aan kwamen rijden.
Snel werd alles uitgeladen, werden de pompen
aangesloten en kon voor de jeugd de dag beginnen.
Inmiddels raakte het terras ook gevuld en was het
wachten op de officiële in gebruik name van de
fitnesstoestellen. Herman en Ioanna namen dit deel
voor hun rekening, waarna onder hun begeleiding het
sportieve deel van de dag kon beginnen.
Na al het sporten werd het tijd voor de inwendige
mens: tijd voor de lunch. Ook dit jaar waren de
thuiskoks van Laag Zuthem weer druk geweest om
lekkere hapjes te maken. Altijd een goed teken om te
zien dat de schalen schoon op gaan!

Hoewel de Burendag natuurlijk vooral heel gezellig is,
is het ook de bedoeling dat er een maatschappelijke
activiteit aan gekoppeld is. Dit keer hadden we de
ROVA gevraagd langs te komen, met de Mooi Schoon
actie. Deze heeft als doel zwerfafval tegen te gaan. Na
een introductie (wat is zwerfafval, hoe lang duurt het
voordat een bananenschil verteert) was het tijd voor
het echte werk: in gele hesjes en handschoenen aan,
gewapend met knijpers en vuilniszakken, het dorp in
op zoek naar zwerfafval. Daar werd toch nog wel wat
van gevonden….
Een aandachtspunt voor alle inwoners!

Zoveel activiteit in zo’n klein dorp blijft natuurlijk niet
onopgemerkt. RTVOost wist van alle activiteiten en
kwam langs voor hun reportage over Burendag in de
provincie. Met resultaat! Onze dag in inmiddels ruim
14.500 keer bekeken en voor wie het nog gemist heeft:
via Facebook nog steeds te zien (staat openbaar, dus
geen account nodig).
Na het opruimen volgde de beloning: de bubbelballen.
Ook dit jaar stond er weer een rij om een partijtje te
spelen en was het lachen, gieren, brullen.
De dag werd zoals gebruikelijk afgesloten met de bbq,
deze keer aangeboden door het Plaatselijk Belang, dat
dit jaar het 50-jarig bestaan viert. Gezien het grote
aantal Zuthemers dat elk jaar weer aansluit, blijkt wel
dat de gemeenschapszin in ons dorp groot is.
Al met al kijken we terug op een zeer geslaagde
Burendag.

Zoals jullie in de vorige Dorpsomroeper hebben
kunnen lezen sluiten we zaterdag 4 november het
Evenementen seizoen af met een Hollandse Avond in
het Trefpunt. Voor het Rad van Fortuin zijn we weer
mooie prijzen aan het verzamelen. Ook wordt er al
volop nagedacht over een quiz om te zien wie in Laag
Zuthem de meeste kennis van de avond in huis heeft.
Toegang is gratis, drankjes kunnen betaald worden met
zowel de groene als de witte munten. Houd onze
Facebookpagina in de gaten voor details.
Let op: de Hollandse Avond is het laatste evenement
waarbij de groene munten geaccepteerd worden,
volgend jaar stappen we volledig over op de witte,
welke ook in het Trefpunt gebruikt worden.
Tot 4 november!!
Evenementencommissie Laag Zuthem

Uit een ver en zeer kleurrijk verleden
Station Laag Zuthem
rond 1920

In de Provinciale Overijsselsche en Zwolse Courant van
4 februari 1937 komen we een alleraardigst artikel
tegen over het station in Laag Zuthem. In die tijd
organiseerden de Nederlandse Spoorwegen een
bloemenwedstrijd op spoorwegstations. De directie
van de Nederlandse Spoorwegen stelde prijzen
beschikbaar voor de ‘schoonste’ stationsversiering.
Wat wil zeggen dat de stationschefs werden
uitgedaagd om de nabije omgeving van hun station te
versieren met bloemen en planten.
Door de inspanningen van de toenmalige stationsambtenaar de heer Kappert behaalde Laag Zuthem in
1936 een memorabele derde plaats in deze landelijke
wedstrijd. Een jaar later doet Laag Zuthem opnieuw
mee en is het oud-afdelingschef van de NS, de heer
Leopold die zeer onder de indruk is van wat hij zag. Hij
schrijft er in het tijdschrift Spoor- en Tramwegen een
mooi en beeldend artikel over. Hij beschrijft als volgt
wat hij zag.
Wie langs Laag Zuthem spoort (helaas een weinig
bezochte spoorlijn) zal den indruk dien hij daar
plotseling en onverwacht krijgt, niet spoedig vergeten.

Laag Zuthem heeft een groot, ingezonken terrein, dat
met gras begroeid is. Het was door een haag omgeven.
Het personeel had er een vijver gegraven en hier en
daar witte tuinmeubeltjes neergezet. Verder is het hier
en daar met heesters geplant en met een schat van
dahlia’s, terwijl twee reusachtige letters NS en een
vliegend wiel, alles van randgroen, voor reclame
zorgden. Alles werd echter overtroffen door een
machtig veld van éénjarige bloemen, van zulk een
weelde, dat men onmiddellijk werd getroffen. In dit
opzicht spande Laag Zuthem de kroon boven alle
andere stations. Nergens zag ik iets zoo imponeerends.
Laag Zuthem geniet hierdoor dan ook eenige
vermaardheid en ik beveel deze beplanting zeer in de
aandacht van de stationschefs aan.
Maar hoe mooi het ook was, Laag Zuthem viel in 1937
niet in de prijzen. Het was station Kolham dat er met
de eerste plaats van door ging.

Foto: We hebben geen foto van Laag Zuthem kunnen
vinden. Maar deze foto van station Oudenbosch geeft
wel een aardige indruk van de versiering in die tijd. In
1934 behoorde Oudenbosch tot de winnaars, op de
foto een trotse stationschef.

Hoort zegt het voort…… Sinterklaasfeest zaterdag 25 november
De tent ligt weer droog ingepakt op zolder, we
genieten nog van de laatste heerlijke zomerdagen en
de scholen zijn al weer even begonnen. Kortom het zal
niet lang meer duren of u nuttigt de eerste pepernoten
al weer. De hoogste tijd voor het Sinterklaascomité in
Laag Zuthem, om na te denken over de invulling van
het verjaardagsfeest van de Sint. Wat het programma
wordt blijft nog even geheim. Maar een datum voor
het feest is er al wel, vernamen zij van de Sint.

Sinterklaascomité zoekt versterking
Het Sinterklaascomité is op zoek naar extra handen om
te helpen bij de voorbereidingen van de intocht in Laag
Zuthem. Wie heeft er tijd en zin om te helpen op de
dag zelf en in de voorbereidingen?
Ook zijn we nog op zoek naar iemand die de verhuur
van de Sint- en pieten kostuums op zich wil nemen.
Voor vragen of om je aan te melden bel je met
Jeannette Hubers 06-54992051.

Beste kinderen van Laag Zuthem,
Op zaterdag 25 november kom ik naar het Trefpunt in Laag Zuthem,
om daar mijn verjaardag te vieren! Kom je om 13.45 uur naar het
Trefpunt om bij mijn verjaardagsfeest te zijn? Ik heb er reuze zin in,
jullie ook? Zorgen jullie net als andere jaren weer voor de tekeningen
om het Trefpunt op te fleuren? Je kunt ze inleveren bij Nanda
Zielman, Langeslag 3, vóór 18 november a.s.
Tot dan,
Hartelijke groet,

Kerstwandeling in Laag Zuthem voor jong en oud!
Beleef het kerstverhaal tijdens een sfeervolle
wandeling in en rond Laag Zuthem! De opbrengst komt
ten goede aan Timulazu en aan de Mission Aviation
Fellowship (MAF), waar het pilotenechtpaar Wilfred en
Harriëtte Knigge werkzaam zijn.
 Zaterdag 16 december
 Starten tussen 17:30 tot 19:00 (doorlopend)
 Langeslag 38 in Laag Zuthem (vrijgemaakte kerk)
 Kosten € 2,50 per persoon
 aanmelden niet nodig

Na afloop zijn er warme dranken en marshmallows
rond de vuurkorven.
We kunnen nog wel vrijwilligers gebruiken. Interesse
om als figurant te spelen, muziek te maken of op een
andere manier bij te dragen?
Geef je op bij Lisanne van der Kolk.
lisanne_vanleussen@hotmail.com
06-10162205

Wordt het soms herfst?
Op de fiets naar Heino om boodschappen te doen valt,
ter hoogte van de Colckhof, mijn oog op iets wat op
houtsnijwerk lijkt. Ik stop, rij terug, en zie een houtblok
liggen dat kunstig bewerkt is. Ik associeer het met een
TV programma waarin echte mannen met brullende
kettingzagen boomstammen bewerken. Als ik nog eens
goed kijk lijkt me dat toch onwaarschijnlijk, het lijkt het
meest op een bloem en zoiets sierlijks met een
kettingzaag maken lijkt me ondoenlijk: als ik het
voorzichtig aanraak blijkt het om een
reuzepaddenstoel te gaan. Enig zoeken levert op dat
het (waarschijnlijk) de reuzenzwam betreft: de
Meripilus Giganteus. Gigantisch is hij zeker. Achter de
beuk groeien nog een paar uitwassen: hoe lang zal de
beuk er nog staan?

Een paar weken later maken Elise en ik een zondagswandelingetje in de buurt van Laag Zuthem en zien we
overal bedauwde spinnenwebben. En opnieuw wat
paddenstoelen. Als we er wat beter op gaan letten
blijken er werkelijk overal paddenstoelen te staan en
veel verschillende soorten. Het is nu wel zeker: het is
weer herfst.
Willem Eikelboom

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, dus even terugblikken en vooruit
kijken. Na een fijne zomervakantie waarin we heerlijk
zijn uitgerust is het nieuwe schooljaar al weer van start
gegaan. Wat is nieuw?
Da Vinci
Geïntegreerd zaakvakkenonderwijs of beter:
aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, burgerschap,
crea, tekenen. Alles in één map waaruit we iedere 7/8
weken een thema behandelen waarin al deze vakken
zijn opgenomen. De lessen worden aan 2 of 3 groepen
tegelijk gegeven en er wordt veel geleerd en veel
samengewerkt. Aan het eind van het thema geven alle
kinderen in groepjes een presentatie van hun
werkstuk. Spannend en leuk!
Digitaal rekenen
De kinderen in de groepen 5 t/m 8 rekenen vanaf dit
schooljaar alleen nog maar digitaal. De hele groep zit
achter een nieuw chromebook of achter de laptop.
Eerst geeft de meester of de juf de instructie op het
digibord en daarna duikt iedereen achter een
schermpje en is druk aan de gang. Mooi om te zien dat
ze zó enthousiast zijn.
Wat gebeurde er nog meer?
De leerlingen van groep 8 waren op het Provinciehuis.
Waarom eigenlijk? Zo’n 200 leerlingen van de

basisscholen aangesloten bij de Federatie Veluwezoom
en IJsselstreek zijn in actie gekomen voor de
herdenking van 100 jaar vrijheid van Onderwijs in
Nederland. De scholen staan in het grensgebied van
Gelderland en Overijssel en hebben samen zo’n 250
kilometer afgelegd. Al fietsend of wandelend van
school naar school in 3 dagen tijd. Dit met het doel het
onderwijs in China, waar men de vrijheid van onderwijs
en overheidssteun niet mag genieten, financieel te
kunnen ondersteunen. De leerlingen hebben € 5.560
aan sponsorgeld bij elkaar gebracht. De estafettetocht
is gestart op basisschool de Triangel in Rouveen en
eindigde op het Provinciehuis Overijssel.
Gedeputeerde de heer E. van Hijum en commissaris
van de koning mevr. A. Bijleveld onthulden in het
bijzijn van de leerlingen van basisschool De Linde uit
Laag Zuthem en de Maarten Luther School uit
Genemuiden de opbrengst. Scholen en besturen
binnen de Federatie wilden op deze manier hun
dankbaarheid tonen voor de
vrijheid van het Christelijk
onderwijs in Nederland.

Kinderboekenweek
Op De Linde doen we
mee aan de Bibliotheek Op School.
In de hal van de school staat een mooie collectie
nieuwe boeken die door de kinderen op school en
thuis gelezen mogen worden. Als je, zoals wij, gek bent
op lezen dan is de Kinderboekenweek een belangrijk
onderdeel van het lesprogramma.
Op 5 oktober was Marijke ten Cate te gast bij ons op
school. Zij is illustratrice van veel kinderboeken en van
prenten- en kinderbijbels. Leuk om te zien dat een lief
varkentje in 5 minuten kan veranderen in een bibber
varken.
De kinderen waren in ieder geval enthousiast en
tekenden allerlei blije en boze vormen, dieren.
Kijk maar:

De middag werd verzorgd door de BOS ouders: super
om met de kinderen een leuke vlog te maken en dan
ook nog mogen stemmen op de mooiste vlog! Allemaal
duimpjes omhoog!
Wij hebben
een leerzame en
gezellige dag gehad met elkaar.
Wilt u eens komen praten? Dat kan!
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!!!

Weer herfst weer
De eerste herfststorm hebben we weer gehad. In de
tuin kleuren de afvallende bladeren van de wilde
wingerd weer heel mooi bij de roze bloemen van de
hemelsleutel en het geel van de grote teunisbloem. De
appels zijn al weer grotendeels geplukt en de tamme
kastanjes beginnen nu ook weer te vallen. Het is dus
oogsttijd.
Al van oudsher is het najaar de tijd van de oogst. De
wintervoorraad moet binnengehaald worden. Bonen,
aardappelen, wortelen, uien, appels, peren en veel
meer. Ook in de taal is dat terug te vinden. Ons woord
herfst (waarmee wij najaar bedoelen) en het Engelse
woord harvest (dat oogst betekent) zijn allebei van
hetzelfde Oud-engelse woord afgeleid. Speel maar een
beetje met het uitspreken van beide woorden en je
merkt hoeveel beide woorden op elkaar lijken.
Vroeger werkten veel meer mensen op het land. En
kinderen zullen heel veel hebben moeten meehelpen
op het land of in de keuken. Als de herfstvakantie een
paar eeuwen eerder was uitgevonden was de naam
vast en zeker oogstvakantie geworden.
Ook tegenwoordig wordt er nog druk geoogst in de
herfst. Dat kan ook wel eens minder leuk zijn, zoals we
ondervonden tijdens een herfstvakantie die we bij een
kampeerboer doorbrachten. De camping beviel goed,
de boer was aardig en het weer was prima. Helaas was
de periode ervoor nogal nat geweest, zodat de boer al
zijn maïs (dat rond de kampeerboerderij stond) precies
in onze vakantie moest oogsten. Helaas voor ons (het
ging tot ’s avonds laat door), maar we hebben er niets
aan overgehouden en toch lekker gewandeld in de
mooie omgeving.
Ook in Laag Zuthem is goed te merken aan de grote
drukte bij Kooiker en andere loonbedrijven dat de maïs
er nu af moet. Maar ook hier genieten we van alles dat
nu nog bloeit.

Teunisbloemen bloeien nu de hele
dag, terwijl ze in juli in de loop van
de avond open gingen en ’s
morgens al heel snel de bloemen
weer verwelken, om tegen de
avond weer gevolgd te worden
door nieuwe bloemen. De uitgebloeide bloemstengels
blijven nog maandenlang staan en het zaad wordt er
door de wind als het ware uitgeschud.
De gele lis (voorjaarsbloeier langs de waterkant) heeft
weer een heel andere manier van zaadverspreiding. Zij
laten hun vruchten in de herfst gewoon in het water
vallen, waar ze blijven drijven. Na verloop van tijd
verrot de vrucht, de zaden komen vrij en blijven achter
op modderige oevers waar ze in het voorjaar kiemen.

Ook wijzelf zorgen vaak ongewild voor de verspreiding
van veel zaden. Denk maar aan de beruchte zaden van
het bekende kleefkruid, die kleine kleverige bolletjes
die aan je kleren blijven haken. Misschien iets om nog
eens op terug te komen. Want deze vorm van
zaadverspreiding kan wel eens ongewenste gevolgen
hebben.
Ferry Kuyk

Kom ook naar de Kledingruil!
Jippie!!!
Voor helemaal niets je garderobe
uitbreiden? Leuke items scoren waar
een ander geen plezier aan kon
beleven? En ook nog eens je
juwelenkistje aanvullen?
Dat wil toch iedereen! Kom dan naar
onze kledingruilbeurs in dorpshuis
‘t Trefpunt in Laag Zuthem.

Vrijdag 17 november,
start 20:00 uur
Ruim je kast eens goed uit en maak
ruimte voor iets nieuws! Vergeet niet
ook je sieraden, riemen, schoenen,
tassen en verzorgingsartikelen uit te
dunnen. Wat jij niet gebruikt of waar
jij op uitgekeken bent, is the catch
voor die ander!
Een WIN – WIN situatie; en ook nog
eens een milieubewuste keuze.
Neem gerust je vriendinnen mee,
je zussen of je gezellige
buurvrouw.

En om er echt een feestje van te maken, nemen we
allemaal wat lekkers of iets te drinken mee; wij zorgen
voor koffie en thee. Om het dorpshuis te mogen
gebruiken vragen we een kleine bijdrage van € 2,50 om
de kosten te kunnen dekken.
Tot dan!

Het huis in het bos
Een uitbundige voortuin en een bijna geheel
dichtgegroeide achtertuin, zo zag Langeslag 36 er uit
toen Sabine en Brian er gingen kijken. ’s Ochtends
vroeg bij een kop koffie zat Sabine op Funda te kijken
en kwam dat huis boven. Om 8.30 uur een telefoontje
naar de makelaar maar een bezoek kon pas 2 weken
later geregeld worden. Dan maar van buitenaf naar
binnen gluren: een aantrekkelijk huis met twee
garages, grote tuin en in een rustig dorp. Op weg naar
huis bedachten ze dat er een bod uitgebracht moest
worden. Om een lang verhaal kort te maken: binnen
24 uur waren ze de nieuwe eigenaren. Een filmpje op
Funda had wel toegevoegde waarde: je werd als het
ware meegenomen op een wandeling door het huis.
Dat ze snelle beslissers zijn was al eerder gebleken:
vanuit hun huurhuis in Zwolle waar ze net zes
maanden zaten verhuisden ze in een vloek en een
zucht naar een huis aan de overkant. Sabine had haar
verhuisdozen nog niet eens allemaal uitgepakt!

ze werden direct overgehaald om deel te nemen aan
de buurt-barbecue. Buurman Laurens kent ook
iedereen en zorgde voor een makkelijke introductie,
tijdens het klussen aan huis kwamen er ook de nodige
mensen even kennis maken.
Want geklust moest er wel worden. De keuken, de
badkamer, de oude geiser, de kozijnen, alles moest
aangepakt. De achtertuin is krachtig gesaneerd met de
inzet van de kettingzaag. In goed overleg met de koster
van de naburige kerk is de haag aan die kant ook flink
gesnoeid. Er is veel licht en ruimte voor teruggekomen,
de kippen lijken het ook naar hun zin te hebben. Het
huis in het bos is het al lang niet meer, alleen de
voortuin moet nog onderhanden genomen worden.
Geïnteresseerden kunnen zich bij Sabine en Brian
melden voor de planten uit de voortuin. Bijna alles mag
zo meegenomen worden. Mijn indruk dat ze zich thuis
voelen in Laag Zuthem wordt bevestigd: “wij gaan hier
niet meer weg”.

Beiden komen uit de Randstad en troffen elkaar in
Zwolle. Sabine werkt in de thuiszorg in Zwolle Zuid en
is ook vrijwilliger bij ‘t Hoefijzer: paardrijden voor
gehandicapten. Brian is technisch consultant
informatiebeveiliging en werkt op allerlei plaatsen in
Nederland: Groningen, Windesheim, Zwolle en
momenteel in Hengelo.

Willem Eikelboom

Waarom Laag Zuthem? Brian is in een dorp geboren en
wilde graag weer zo wonen. Lekker rustig en gewoon
achterom kunnen lopen. Sabine kwam al regelmatig
door het dorp met de Buurtbus, om in Heino paard te
rijden. En het wennen aan de omgeving ging erg snel:

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
Samen koken (en eten)
De eetclub is weer van start gegaan. Maximaal 20
personen kunnen deelnemen. Raadpleeg de agenda op
www.trefpunt.zuthem.nl voor de data. We gaan aan
tafel om 18.00 uur, voorafgaand aan de café avond op
iedere eerste vrijdag van de maand. Wil je komen eten,
meld je dan aan bij Akkie Tichelaar (06-16251462). Als
je het leuk vindt kun je ook meekoken. Laat het dan
even weten.
Koffiedrinken in het Trefpunt
Op de derde woensdagochtend van de maand vanaf
10.00 uur schenken Gerrie van Munster en Marloes
Knol koffie in de caféruimte van het Trefpunt. Schuif
gezellig aan als je in de gelegenheid bent.
Ladiesnight
Mogelijk leest u dit na 19 oktober. Op die datum was of
is er een ladiesnight met een film, hapjes en drankjes.
Een erg populaire activiteit in het Trefpunt en zeker iets
dat één of tweemaal per jaar voorbij zal komen.
Bierproeverij
Ook een vaste activiteit zijn de bierproef avonden van
Gerrit en Mathilde van Erven. Op de café avond van 6
oktober was het thema “Bokbier”. Volg de agenda op
de website van het Trefpunt voor de data en welke
biersoorten de revue (en de tong) zullen passeren.
Gerrit en Mathilde streven er naar ongeveer zes keer in
het donkere deel van het jaar een bierproeverij te
organiseren. De volgende avond zal de eerste vrijdag
van december zijn. We beginnen rond 20.30 uur.
Toneel
Hakketakke startte weer met repeteren van een
“crimineel” toneelstuk. Het gaat o.a. over hoe het

kan gaan met boeven die proberen te reïntegreren in
de samenleving. Geloof me . . . dat gaat niet zonder slag
of sssssstoot . . . .
Oud ijzer
Een belangrijke bron van inkomsten voor het Trefpunt
is de verkoop van ingezameld oud ijzer. We zoeken
personen die Dick van Munster willen helpen bij de
inname er van. Gaarne hulp. Op de volgende data kunt
u tussen 9.30 en 12 uur uw oude ijzer bij het Trefpunt
brengen: 27 Januari 2018
21 April 2018
21 Juli 2018
27 Oktober 2018
Zuthem in beweging
Iedere maandagavond wordt er
groepsfitness gegeven. Goed voor de gezondheid. Er
wordt nu ook gebruik gemaakt van de nieuwe
fitnessapparaten buiten in het dorpscentrum. Het
enthousiasme van de deelnemers en de groepsomvang
nemen nog steeds toe. Werken aan spierkracht,
coördinatie, lenigheid en uithoudings-vermogen onder
leiding van fysiotherapeute Ioanna Karkantzia voorziet
duidelijk in een
behoefte.
Wil je meer
informatie of wil je
meedoen, neem dan
contact op met
Ioanna Karkantzia
(06-37002191).

’t Trefpunt
Bestuur en beheer
Eerste jaar na de renovatie. We zijn erg tevreden met
het nieuwe Trefpunt. Dat zijn ook de huurders, zowel
de vaste als de incidentele die hun feest er hebben
gehouden. Het Trefpunt wordt erg veel verhuurd. Onze
financiële positie is goed.
Beheer
Na een aantal gesprekken met de oude beheerders Gijs
en Anneke Lubbers is overeen-stemming bereikt over
het opnieuw oppakken van het beheer van het
Trefpunt. Een taak die zwaarder is dan hij was door de
uitbreiding van de mogelijkheden en de toename van
de verhuur. We zijn op zoek naar mensen die bereid
zijn om tijdens de afwezigheid van het beheer als
achterwacht te fungeren. Dat houdt concreet in het
openen en sluiten van het Trefpunt voor de huurders
zoals de schietvereniging, toneel en vergaderactiviteiten. De feesten en partijen worden tijdens de
afwezigheid van het beheer geblokt in de agenda.
Mogelijk word je gevraagd even koffie te zetten of de
vaatwasser te vullen.
Schoonmaken
Een paar keer per jaar wordt het Trefpunt grondig
schoongemaakt door een groep vrijwilligers. Op 4
november is de eerstvolgende grote beurt. Meld je aan
op trefpunt@zuthem.nl.
Penningmeester
Nog steeds zijn we op zoek naar een penningmeester.
Jasper Rog neemt uiterlijk 1 januari 2018 afscheid. Hij
blijft wel de financiële jaaroverzichten verzorgen. Het
gaat vooral om het dagelijkse financiële beheer van de
stichting. Niet ingewikkeld en weinig tijdrovend door de
digitale administratie. De bankafschriften worden
automatisch ingelezen in de boekhouding. Een aantal
mensen is benaderd. Nog zonder succes. Wil je zelf of

weet je iemand die geschikt is meldt dit dan aan het
bestuur (06-22210638).
Nederlands Gereformeerde Kerk
De kerk vindt vanaf 1 januari 2018 definitief onderdak
aan de Langeslag. Mogelijk wordt er voor andere
activiteiten dan kerkdiensten nog wel gebruikt gemaakt
van het Trefpunt.
Munten
We beschikken sinds kort over een eigen (witte) munt
met het logo van het Trefpunt. Met de evenementencommissie is afgesproken één munt te gaan gebruiken:
de Trefpuntmunt. De munten van de EC blijven geldig
en worden geleidelijk uit de circulatie genomen.
Het plein en bestrating
Is klaar. We zijn tevreden. Het bestuur houdt zich
aanbevolen voor opleukende suggesties voor de
aankleding. Te denken valt aan plantenbakken en
andere vergroening.
Nu het voorplein klaar is wordt komend voorjaar ook
de ruimte achter het Trefpunt aangepakt.
De caféruimte
Deze steeds vaker gebruikte ruimte kan wel wat
knusser, warmer en gezelliger gemaakt worden, zonder
daarbij aan functionaliteit in te boeten. Zeg maar de
“finishing touch”. De interieurcommissie buigt zich er
momenteel over. We houden ons aanbevolen voor
suggesties.
Vrijwilligers
Vele handen maken licht werk. Spring in de
vrijwilligerspoel en doe mee. Eén keer per jaar een leuk
vrijwilligersfeest en eeuwige roem is de beloning. Meld
je aan via trefpuntinfo@gmail.com.

’t Trefpunt
Nieuwe bewoners
Onlangs komen wonen Laag Zuthem? De afgelopen
burendag was een goed moment om met de buren en
andere inwoners van Laag Zuthem kennis te maken.
Een ander moment kan een bezoek aan de caféruimte
van het Trefpunt zijn. Onder het genot van een lekker
biertje of een goed glas wijn in het goed toeven in de
huiskamer van Laag Zuthem op de eerste vrijdagavond
van de maand. Vaak wordt er een activiteit
georganiseerd. Ook zonder activiteit kan het er gezellig
zijn. Let op! OP vrijdag 3 november is het Trefpuntcafé
niet open. Dit in verband met de Hollandse avond op
zaterdag 4 november, georganiseerd door de
Evenementencommissie.
Live muziek
Het Trefpunt kent, met dank aan Gerard Adema, een
bescheiden live muziektraditie.
Een aantal bestuurs-leden van het Trefpunt vierden
met Betsie en Herman Slot hun 40 jarig huwelijksfeest.
De Slotjes hadden live muziek: Lynn en Noel Shannon.
Deze twee Zuthemers wonen aan de Langeslag en
vormen al jaren The Shannons, een folk ‘n roll duo.
Samen met een bevriende band Raglan Roadworks
verzorgden ze een geweldig optreden dat veel gasten
erg aansprak.
Het bestuur overweegt de oude Trefpunt muziektraditie weer ruimte te geven om te beginnen een Ierse
avond met the Shannons. Het Trefpuntbestuur wil wel
faciliteren maar niet organiseren. Ook de
evenementencommissie heeft de handen vol.
Vraag: wie willen er aan de bak om (met hulp van leden
van Trefpuntbestuur en evenementen commissie) het
initiatief te nemen om “Muziek in het Trefpunt” nieuw
leven in te blazen? Meld je dan via
trefpuntinfo@gmail.com.

Nieuwjaarsochtend
Definitief is het nog niet maar in overleg met Plaatselijk
Belang is het de bedoeling om in de nieuwjaarsnacht
vanaf 00.30 tot ongeveer 02.00 uur geopend te zijn. Als
het doorgaat: van harte welkom en . . . neem gerust de
visite mee. Let op de mededelingen op de facebookpagina van Laag Zuthem en www.trefpunt.zuthem.nl.
De gemeente Raalte stelt een bedrag beschikbaar om
gezamenlijk op het nieuwe jaar stuk te slaan.
Momenteel zoeken we tenminste 3 vrijwilligers om de
bar te bemensen.
Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 5 januari 2018 is de nieuwjaarsreceptie. De
vaste elementen zijn ook dit keer de bingo en het
voorprogramma “Stoete met sjem” door Wilfred
Eikelboom en Willem ten Broeke. Zij beschikken weer
over voldoende munitie om een aantal Zuthemers op
de korrel te nemen. We beginnen om 20.00 uur. Zaal
open om 19.30 uur.
Kaartclub
Nu de kerk aan de Kolkweg is verkocht kunnen we ook
de kaartclub in het Trefpunt begroeten.
Meer weten over ‘t Trefpunt?
Wil je de laatste stand van zaken weten over ‘t Trefpunt
en de activiteiten die er plaatsvinden? Kijk dan
regelmatig op onze website www.trefpunt.zuthem.nl of
mail ons op trefpuntinfo@gmail.com.

Bokbierproeverij
Vrijdagavond 6 oktober stonden Gerrit en Mathilde
weer klaar in 't Trefpunt om een bokbier-proeverij te
verzorgen. Met maar liefst 15 liefhebbers zijn er vier
soorten bokbier geproefd. De uitdaging voor alle
deelnemers was om zo goed mogelijk te beschrijven
hoe het bier kleurde, geurde en natuurlijk smaakte. Dit
was van groot belang omdat er een wedstrijdelement
in zat. Na de eerste ronde werden de vier bieren
nogmaals geproefd, maar dan zonder de fles erbij. Nou
dat viel voor velen flink tegen. Naast het blind proeven
had Gerrit ook wat vragen gesteld met als resultaat
één winnaar: de Laag Zuthemse bokbierkenner van
2017 is Leo Zwartbol. Hij mocht een mooie grote fles
bokbier in ontvangst nemen. Al met al een leerzame,
lekkere en gezellige
avond die naadloos
overging in de "after
party" in de Huiskamer
van Laag Zuthem.

De 11e Laag Zuthemse motortour
Zaterdagochtend 16 september, de dag begint
miezerig en de voorspellingen zien er niet al te goed
uit. Toch melden zich nog acht bikkels met hun
motoren bij ‘t Trefpunt voor de start van de 11e Laag
Zuthemse motortour. Na een kop warme koffie werden
de motoren gestart, helmen vastgezet en koers gezet
in zuidelijke richting. Amper 15 minuten later waren de
weergoden ons zeer gunstig gestemd. Het stopte met
regenen, het wegdek werd droog en de prachtige route
door de Achterhoek en Twente kwam volledig tot zijn
recht. In Haaksbergen werd een overheerlijke lunch

geserveerd en het zonnetje bleef maar schijnen. Met
een gevulde maag werden de motoren weer in
noordelijke richting gestuurd. Pas bij de Holterberg viel
weer wat regen maar dat kon de pret niet meer
drukken. Aan het eind van de middag is iedereen weer
veilig in Laag Zuthem aangekomen en bij Gerrit in de
tuin konden we nagenieten van een natje en een
droogje. Kortom een geslaagde dag en we kijken
alweer uit naar volgend jaar.
Een compliment aan de organisatie voor deze mooie
dag!

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 doen regelmatig verslag van hun ervaringen.
De herfst gaat weer beginnen in Nederland. En waar
het bij jullie steeds kouder zal worden, wordt het hier
in Arnhemland, Australië, warmer en warmer. In dit
noordelijke puntje van Australië wonen wij sinds april
2017. Arnhemland is een uitgestrekt gebied en
eigendom van Yolgnu (zo heten de Aboriginals hier).
Samen met één ander MAF gezin wonen en werken wij
tussen 700 Yolngu in een community die Ramingining
heet. We wonen hier nu zo’n drie maanden en we
noemen het inmiddels ons thuis! Wilfred heeft onze
veranda omgetoverd tot een fijne speelplek voor de
kinderen. De kinderen zijn een schommel, zandbak,
brandweermanpaal en glijbaan rijker. Het meeste
materiaal komt van de afvaldump, heerlijk gratis! Want
tja, we blijven toch wel Nederlanders hoor...

woonkamer. Bij het hek om hun tuin heen schreeuw je
hun naam bij wijze van ‘aanbellen‘. Want tja, ook in
Nederland stap je niet zomaar iemands woonkamer in.
Als je eenmaal hun aandacht hebt, en je dus kennelijk
hun naam juist hebt uitgesproken, kan je je vraag
stellen. Als je mensen tegen komt op straat, of bij de
playgroep waar Harriëtte met Ruben heen gaat, dan
kan je ongeveer twee á drie vragen stellen. Meer
vragen wordt niet gewaardeerd. Dat komt vooral
vanwege het vertalen van de Engelse vraag naar Yolngu
Matha (hun taal) en weer terug naar Engels. Dit kost
hen veel energie. Stilte vinden ze daarentegen prima.
Langzaam maar zeker begint ons leven hier wat richting
te krijgen, wat meer ritme en weten we beter wat we
kunnen verwachten. Elke drie maanden vliegt MAF ons
even naar de enige grotere stad in Arnhemland:
Nhulunbuy. We genieten van een lang teamweekend
met onze teamleden. Even een ijsje kopen & zwemmen
in het zwembad. Zulke normale dingen, maar echt een
luxe voor ons! Tegelijkertijd heerlijk om weer naar
Ramingining te gaan na het weekend. Ons thuis, waar
we vaker bij hekken willen schreeuwen, onze contacten
willen uitbreiden en ons werk voor MAF doen.

Wilfred vliegt ongeveer vier dagen in de week af en aan
met goederen, leerkrachten, medisch personeel en
natuurlijk de Yolngu zelf. Ik ben bij de jongens thuis.
Micha heeft twee vriendjes gevonden op de school
waar hij vier ochtenden in de week heen gaat. Het is
heerlijk om die samen te zien. Regelmatig komen ze bij
ons spelen, en daar geniet Ruben natuurlijk ook van
mee!
In onze vrije tijd genieten we van visuitjes met Yolngu
families, onze moestuin die groeit en bloeit, zelf dingen
bakken en onze beginnende contacten met Yolngu. Een
burendag hier zou behulpzaam zijn om onze contacten
wat uit te breiden :). We weten nog steeds niet
helemaal hoe je eigenlijk contact maakt met deze
mensen. Ze leven het liefst buiten, hun tuin is hun

Benieuwd naar ons huis en het dorp Raminginging? We
nemen jullie graag mee in onze auto:
www.deknigges.nl/rondje-ramingining/
Harriëtte Knigge

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.
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