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In uw handen heeft u alweer de laatste Dorpsomroeper 

van dit jaar, 2016 is voorbij gevlogen. 

We kijken terug op een jaar waarin de handen uit de 

mouwen zijn gestoken en er gewerkt werd aan Laag 

Zuthem. 

Op de Kleine Hagen zijn de eerste woningen verrezen en 

er wordt nog flink gebouwd. In heel het dorp mochten 

we nieuwe bewoners welkom heten, we hopen dat Laag 

Zuthem  al echt een thuis voor hen is geworden. Het 

Trefpunt is prachtig geworden en wordt goed gebruikt 

voor vergaderingen activiteiten en feesten. Zie de 

bijdrage van het Trefpunt verderop in de 

Dorpsomroeper.  

 

Recent is er een verkeersenquête gehouden die 

gelukkig door veel van jullie is ingevuld. Kort 

samengevat geeft het dorp aan dat het sluipverkeer als 

hinderlijk en onveilig wordt ervaren, de snelheid van het 

verkeer te hoog en de weginrichting niet goed is, omdat 

het verkeer onvoldoende wordt afgeremd. De 

verkeersdeskundigen van de gemeente Raalte hebben 

alle gegevens verzameld en bestudeerd. 

Er zijn ook verkeersmetingen gehouden,  jullie hebben 

de kabels vast wel op de weg zien liggen op de 

Langeslag, op de Kolkweg bij het spoor en ter hoogte 

van nummer 15. Hiermee heeft de gemeente Raalte 

gemeten hoeveel verkeer er langs gaat, hoe hard dat 

rijdt, in welke richting en of het auto’s zijn of zwaar  

 

verkeer:  verzin het maar, het is gemeten. Uit die 

gegevens komt heel mooi hetzelfde beeld naar voren 

dat door de dorpsbewoners al is gegeven. De 

verkeersdeskundigen van de gemeente Raalte willen nu 

met een goed plan naar de wethouder waarmee geld 

beschikbaar moet komen, onder het motto: we doen 

het goed en grondig. 

Jullie zien het: er wordt actief gewerkt aan de 

verkeersveiligheid maar er gaat veel tijd inzitten. Jullie 

worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.  

In deze Dorpsomroeper ook een bericht van de 

gemeente Raalte als samenvatting van het bezoek van 

de gemeenteraad aan Laag Zuthem op 14 juni.  

 

Over veiligheid gesproken: wist u dat Laag Zuthem een 

buurtwachtapp heeft? Hiermee kunnen wij elkaar bij 

onraad en nood snel op de hoogte brengen, want 

samen zien we meer. Aanmelden? Dat kan bij Ramona 

Slot, Kolkweg 32, ramonaslot@hotmail.com 06 

23959962,of Klarissa Ulderink, ’t Weegel 7, 

klarissa@zuthem.nl , 0649193553.  

 

In het bestuur hebben afgelopen jaar wisselingen plaats 

gevonden: we namen afscheid van Karin en Jan en 

hebben Klarissa mogen verwelkomen. De taken zijn 

herverdeeld maar wij komen nog wel een bestuurslid 

tekort. Wil je actief meewerken aan de leefbaarheid van 

ons mooie Laag Zuthem? Kom er bij! 

 

Bestuurspraat 



De gemeenteraad van Raalte heeft op 14 juni jl. Laag 

Zuthem bezocht. Zoals beloofd houden wij u op de 

hoogte van de voortgang van de pitches. 

De gemeenteraad wenst u fijne feestdagen en een 

goed 2017! 

Pitch 

Verkeersveiligheid Laag Zuthem; dit betreft 6 pitches: 

1. Het verbeteren van de basisveiligheid in Laag 

Zuthem. Op sommige wegen wordt te hard gereden 

en er wordt gevraagd om handhavend op te treden. 

2. Het verbeteren van de oversteekbaarheid van de 

N35, met name voor het landbouwverkeer tijdens de 

spits, bij de Hagenweg door het plaatsen van 

verkeerslichten. Het probleem tijdens de spits is 

door Rijkswaterstaat erkend. 

3. Het samenvoegen van de Hagenweg en de 

Koelmanstraat tot één oversteek over de N35. 

4. Het veiliger maken van het fietsverkeer tussen Heino 

en Laag Zuthem door de aanleg van een fietspad 

5. Het veiliger maken van de fietsverbindingen met 

Heino en Zwolle door het verbeteren van het 

wegdek en het plaatsen van goede verlichting. 

6. Hoge snelheid van sluipverkeer en motorrijders op 

de Lierderholthuisweg. Gepleit wordt voor snelheid 

verlagende maatregelen en voorzieningen voor 

fietsers en wandelaars. 

Stand van zaken 

De gemeenteraad heeft op 30 juni 2016 een motie 

aangenomen over de verkeersveiligheid in Laag 

Zuthem. De samenwerking, over de verkeersveiligheid, 

met Plaatselijk Belang Laag Zuthem loopt goed. Er komt 

een plan van aanpak op basis van een gezamenlijke 

visie. Uiterlijk in december 2016 ontvangt de raad een 

voortgangsbericht. De inwoners van Laag Zuthem, die 

nu deze mail ontvangen, ontvangen het voortgangs-

bericht ook. In oktober is een enquête gehouden onder 

de bewoners van Laag Zuthem, uitgevoerd door PB. De 

vragen gingen vooral over de beleving van de verkeers-

veiligheid. Daarnaast zijn verkeerstellingen uitgevoerd 

en zijn enkele gesprekken over dit onderwerp met 

inwoners gehouden. Alle informatie wordt samen-

gebracht, geanalyseerd en besproken. Op basis hiervan 

worden nadere voorstellen gedaan die uiteindelijk aan 

de raad worden aangeboden. 

Verdere actie gemeente? Ja, u wordt geïnformeerd als 

er nieuwe ontwikkelingen zijn.  

Pitch  

Het verbeteren van de uitstraling van het Trefpunt 

door het creëren van een mooi plein ervoor zodat het 

een ontmoetingsplek wordt voor de inwoners. 

Stand van zaken 

Op dit moment wordt onderzocht of er subsidie-

mogelijkheden bestaan voor deze aanpassing en wordt 

bovendien bezien of er sprake is van een BTW-voordeel 

t.a.v. de verbouwing van het Trefpunt. Hierover heeft 

het Trefpunt een positief gesprek gehad met de 

belasting, er is nog geen beslissing over genomen. 

Verdere actie gemeente?  

Ja, uitkomst BTW-overleg afwachten  

 

Pitch 

Het Trefpunt een functie als pleisterplaats geven voor 

wandelaars en fietsers. Hiervoor is het noodzakelijk om 

de fiets- en wandelroutes uit te breiden/te verleggen. 

Stand van zaken 

Een aanpassing van de fietsnetwerkroute is niet 

mogelijk ter hoogte van het Trefpunt door het ont-

breken van een doorgaande fietsverbinding erlangs.  

Verdere actie gemeente?  

Nee  

 

Pitch 

Vaste locatie kringloopwinkel Stichting Timulazu. 

Stand van zaken  

De Kringloop Stichting Timulazu vraagt ondersteuning 

in de vorm van een pand waarin opslag mogelijk is. De 

Stichting heeft een ideële doelstelling en werkt met 

een aantal mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. Voor een eventuele subsidie van de 

provincie is een vaste locatie nodig. De gemeente 

beschikt niet over een dergelijke ruimte, maar als de 

Stichting met een plan komt dan kan bezien worden of 

de gemeente een eventuele ondersteuning kan bieden 

in de exploitatie. 

Verdere actie gemeente?  

Nee, de actie ligt nu bij de Stichting.  

Nieuws van de de gemeenteraad 



Pitch 

Wegaanduiding Hoge Bosweg in Hooge Boschweg 

Stand van zaken  

De straatnamencommissie vindt oud-Nederlandse 

benamingen niet wenselijk. De pitcher is hiervan op de 

hoogte gesteld. 

Verdere actie gemeente?  

Nee  

Pitch 

Rood voor rood toepassing Hoge Bosweg 

Stand van zaken 

De gemeente is bezig met het voorbereiden van een 

wijziging op het bestemmingsplan buitengebied. 

Verdere actie gemeente?  

Ja, u wordt geïnformeerd als er nieuwe ontwikkelingen 

zijn.  

Spokentocht 2016 

Op 29 oktober, op een donkere, gure zaterdagavond 

was het niet pluis in Laag Zuthem. Berichten van Killer 

Clowns, zombies en ander gespuis maakten dat we de 

wijkagent al hadden ingeseind… Een enkeling waagde 

zich toch op straat, om een veilig heenkomen te vinden 

in het kerkgebouw aan de Kolkweg, niet wetende dat 

daar het onheil wachtte. Meegenomen in de kerkzaal 

werden de ongelukkigen geconfronteerd met de 

verschrikkelijkste beelden om vervolgens weer naar 

buiten gevoerd te worden om naar Den Alerdinck 

gebracht te worden. Wat daar is gebeurd zullen we 

nooit weten, wel zagen we met name lijkbleke pubers 

en stille begeleiders uiteindelijk weer veilig 

terugkomen.  En de politie? Daar hebben we niets meer 

van vernomen…  

 

Hollandse Avond 

Wat een fantastische uitsmijter was de Hollandse 

Avond op 19 november. We hadden in onze 

bescheidenheid een kleine inschatting gemaakt van 

hoeveel Zuthemers we zouden kunnen verwachten… 

waar we volledig naast zaten! Wat een opkomst en wat 

een enthousiasme. De huiskamer en de kleine zaal 

waren tot de nok toe gevuld. Wat een feest was het. 

Het Rad van Fortuin was alle 5 rondes volledig 

uitverkocht. Van rollades tot een tablet en van tuin-

gereedschap tot een High Tea voor twee, de prijzen 

vlogen de deur uit. Ook aan de pubquiz werd fanatiek 

meegedaan. De acht teams deden hun uiterste best alle 

vragen zo goed mogelijk te beantwoorden, waarna  

 

Lucky Seven uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam en 

de welverdiende slagroomtaart sportief deelde met de 

pubers die met één punt verschil tweede werden.  Het  

feest ging daarna nog wel even door en we moesten 

tenslotte de laatste gasten de deur “uitwerken”. Voor 

ons staat vast: een avond als deze is voor herhaling 

vatbaar! 

 

Afscheid en welkom 

Het kwam voor ons niet helemaal als een verrassing 

toen Marloes Knol aankondigde na jaren enthousiast EC

-lid te zijn geweest toch afscheid van ons te nemen. 

Gelukkig hoefden we niet lang te zoeken naar 

versterking: Judith vd Weg was tijdens de Burendag al 

van de partij en heeft besloten om met ons mee te 

doen. Marloes: bedankt voor je jarenlange inzet en 

Judith: veel succes en plezier bij het leukste comité van 

Laag Zuthem! 
 

Iedereen hele fijne feestdagen en tot ziens in 2017 bij 

de Evenementen Commissie Laag Zuthem! 

In deze laatste Dorpsomroeper van dit jaar kijken we als EC terug op een zeer geslaagd evenementenjaar. Van 

Vossenjacht tocht Hollandse Avond; er was voor ieder wat wils en alle evenementen zijn enthousiast ontvangen. 

Wij blikken nog even terug op de laatste twee en genieten dan van een welverdiende winterstop.  

Nieuws van de evenementencommissie 



 

 

 



We gaan op 31 december in de Kringloopwinkel in 

Heino kniepertjes bakken.  Graag vóór 24 december 

uw bestelling doorgeven. Dit kan door uw naam te 

zetten op de bestellijst in de Kringloopwinkel, de kerk 

of ‘t Trefpunt. Kosten: per 10 stuks vragen we € 2,-. Op 

31 december kunt u uw bestelling afhalen in de 

Kringloopwinkel Timulazu aan de Horst 1 te Heino. 

Velen van u weten dat we al jaren bezig zijn om voor 

organisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan 

werken. Na 6 jaar intensieve voorbereidingen en (vlieg)

trainingen hopen we op 3 januari 2017 in het vliegtuig 

te stappen. MAF heeft ons gevraagd de komende twee 

jaar in Arnhemland (Australië) te gaan werken onder de 

Aboriginals. Arnhemland is 2,5 keer zo groot als 

Nederland, terwijl er maar 20.000 mensen wonen. 

Arnhemland kent helemaal geen verharde wegen, maar 

wel een lang regenseizoen. Dat betekent dat vervoer 

over de weg in die periode helemaal niet mogelijk is. 

Arnhemland ligt in Australië, maar is eigenlijk qua 

voorzieningen vergelijkbaar met een derde wereld 

land. De Aboriginals voelen zich behoorlijk onderdrukt 

als bevolkingsgroep in Australië en daardoor is er ook 

veel psychische nood. Genoeg reden voor ons om hier 

naar toe te gaan en onze handen uit de mouwen te 

steken!  

Waar we na deze twee jaar terecht komen is nog 

onduidelijk. Waarschijnlijk wordt het Papoea Nieuw 

Guinea, maar het kan ook zomaar een ander land 

worden. We wachten het af en houden jullie op de 

hoogte via www.deknigges.nl en www.facebook.com/

deknigges. Daarnaast heeft de redactie van de 

Dorpsomroeper gevraagd of we elke keer een bericht 

willen aanleveren. Op die manier kunt u natuurlijk ook 

met ons meelezen.  

We hebben heel wat jaren in Laag Zuthem gewoond en  

ons hier altijd thuis gevoeld, een prachtig dorp met 

mooie mensen. We hebben genoten van de vele 

contacten, de handen die omhoog gaan als groet, de 

aandacht voor onze jongens, het gezellige kletspraatje 

onderweg naar de brievenbus en bij de speeltuin. 

En velen van jullie hebben ons geholpen om voor MAF 

te gaan werken. We kregen kleren voor de jongens, 

eten, meubels en regelmatig een oppas. Mensen deden 

ruimhartig mee met de badeendenrace en met de  

flessenactie. Vooral over de flessenactie hebben we ons 

blij verbaasd: gemiddeld komt er 120 euro binnen per 

maand door deze actie, en dat nu al bijna 2 jaar lang!!! 

Velen van jullie zijn vrijwilliger bij één van onze acties. 

En daarom: 

DANK JULLIE WEL! 

 

 Hartelijke groet, 

  

Wilfred & Harriëtte Knigge 

Micha & Ruben 

 

 

 

Dorpsgenoten, bedankt! 

Kerstactie Timulazu 

Door het kopen van kniepertjes steunt u de familie 

Knigge (werkzaam voor MAF) en het woon en werk 

trainingsprogramma van Timulazu in Roemenië. Heeft 

u zin ons te helpen met het bakken dan bent u van 

harte welkom.  Meld u aan op stichting@timulazu.com. 

Met een uurtje hulp zijn we al blij. Bakken gebeurt van 

9:00 tot 17:00 uur. 



 



Na de kerstvakantie 

beginnen we weer op 9 

januari. Dan is iedereen ’s 

avonds van harte welkom 

op de ‘Nieuwjaarsborrel’, 

waar we elkaar niet 

alleen de beste wensen 

willen doorgeven, maar 

waarop ook iedereen geïnformeerd wordt over het wel 

en wee van onze school. We zijn nu Kwadraatschool 

geworden, de burgemeester en de wethouder hebben 

gezorgd voor de onthulling, wat betekent dat we alle 

kinderen van passend onderwijs kunnen voorzien, extra 

zorg en extra uitdaging en alles wat daar tussenin zit. 

Als kleine school hebben we de expertise die hiervoor 

nodig is in huis en die wordt volop ingezet. Daarmee 

houden we onze kwaliteit hoog en blijven we sterk in 

het bieden van individu-

ele aandacht aan alle 

kinderen. 

 

Belangstelling?  

Wees welkom! 

Info:  

directie@bmdbdelinde.nl    

tel: 0529-497508 

Het is weer december, een mooie, gezellige, maar ook 

drukke maand voor iedereen. Zeker ook voor ons op 

school. Op 5 december vieren we het feest van 

Sinterklaas, ’s morgens komt Sint met twee pieten en 

bezoekt dan de lagere groepen, ’s middags is het feest 

nog niet afgelopen, dan is er de 

playbackshow. Alle kinderen 

vanaf groep 4 doen hier aan 

mee, het wordt een groot 

muzikaal spektakel. Vorig jaar 

was het een groot succes, dus 

we hebben er weer zin in! 

Vlak voor de kerstvakantie vieren we op de 

donderdagavond het Kerstfeest, waar we al even voor 

aan het oefenen zijn. En op de laatste morgen voor de 

kerstvakantie is er natuurlijk weer de Kerst Crea. Mocht 

iemand iets leuks willen doen/maken/knutselen wat 

past bij Kerst en Winter, neem even contact op, hulp is 

altijd van harte welkom. De kinderen lopen die ochtend 

met hun knipkaart door de school en genieten van alles 

wat ze zien, maken, proeven! Een 

mooi moment om de vakantie mee 

te beginnen. Mocht u tijd hebben 

om even te komen kijken, met of 

zonder kinderen, u bent van harte welkom.  

De datum: 23 december (9.00 – 12.00 uur)  

Chr. Basisschool ‘De Linde’ 

“Wat is het kwadraat van 12?” Dat is één van de twee 

vragen die burgemeester Dadema en wethouder Niens 

moeten beantwoorden voordat ze het kwadraatbord 

mogen onthullen. Met een beetje hulp van de 

leerlingen van de hogere groepen komen ze tot het 

juiste antwoord. Vraag twee is: “Wat betekent het 

woord ‘Tilia’?”. Gelukkig heeft de wethouder zich goed 

ingelezen en met een hint weten ze ook hier antwoord 

op te geven. ‘Tilia’ is de Latijnse vertaling van ‘Linde’, de 

naam van de basisschool.  

Het kwadraatbord betekent dat de school de expertise 

heeft om passend onderwijs te bieden voor begaafde 

leerlingen. Op school is er de ‘Tilia-groep’, een groep 

van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong. Daar 

is dus onderwijs op maat voor en na de onthulling van 

het Kwadraatbord door de burgemeester en de 

wethouder mag de school zich nu officieel 

Kwadraatschool noemen! 

Voorafgaand aan de onthulling kregen de burgemeester 

en de wethouder een rondleiding door de school van 

Pleunie Schoonewelle, directeur van de school, begin-

nend in groep 7 en 8. Op de vraag van de burgemeester 

welke vakken de leerlingen niet leuk vinden werd het 

erg rumoerig in de klas, waarna de conclusie luidde: 

alles, behalve pauze en gym. In de klas van groep 4, 5 en 

6 vond een handtekeningensessie plaats, waarna de 

rondleiding via groep 1, 2 en 3 eindigde bij de ‘Tilia-

groep’. Deze groep wordt begeleid door Ineke Boer-

mans, de intern begeleider van de school. Na een korte 

uitleg over wat de groep inhoudt en het beantwoorden 

van enkele vragen van de burgemeester en de wethou-

der door de leerlingen begaf iedereen zich naar buiten 

voor de onthulling van het Kwadraatbord. Na een kopje 

koffie met wat lekkers was het programma afgelopen. 

 

Linda van der Bent 

Onthulling Kwadraatbord basisschool ‘De Linde’ 





De afgelopen jaren is bij Vrouwen van Nu afdeling 

Windesheim het aantal leden weer gestegen (wij 

hebben nu rond de 40 leden) waar we als bestuur heel 

blij mee zijn.  Maar nieuwe leden blijven zeker van harte 

welkom! Ook de vrouwen uit Laag Zuthem willen we 

hierbij uitnodigen om eens een paar keer te komen 

kijken om de sfeer te proeven en te zien en horen wat 

ons bezighoudt.  

We hebben binnen onze groep ook verschillende 

subgroepjes:  een cultuurgroep, fietsgroep, leesgroep 

en een handwerkgroep. Hieruit valt op te maken dat we 

een hele actieve groep zijn.  

Ook voor het komende jaar hebben we weer een mooi  

afwisselend programma samengesteld, met o.a.  twee 

doe-avonden, een medische avond, een vluchteling die 

haar vluchtverhaal vanuit Afghanistan zal vertellen, een 

cabaretavond en nog veel meer interessante 

onderwerpen. We kunnen wel zeggen dat je iets hebt 

gemist als je er niet bij bent geweest.  Onze leden 

proberen op een verjaardag natuurlijk wel eens te 

vertellen over een interessante avond die ze hebben  

gehad bij Vrouwen van Nu, maar het horen, zien en 

voelen van zo’n avond is bijna niet over te brengen op 

anderen. Kijk in 2017 maar eens op de website van Ons 

Windesheim (www.onswindesheim.nl). Daar kun je 

lezen wat Vrouwen van Nu allemaal te bieden heeft en 

wat we hebben gedaan tijdens het bijna achter ons 

liggende jaar 2016. 

 

Wij zien er naar uit je te ontmoeten op onze 

bijeenkomst-avonden in 2017! De eerste dinsdagavond 

van de maand komen we bij elkaar en ben je van harte 

welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen 

met Ans Eikelboom, telnr. 0529 497952 of via de mail: 

t.eikelboom5@hetnet.nl. 

 

Natuurlijk wensen we onze leden, toekomstige leden en 

iedereen in het dorp Laag Zuthem en daarbuiten een 

heel goed 2017 toe! 

 

Het bestuur van Vrouwen van Nu 

Afdeling Windesheim 

Met 2017 in het vooruitzicht zijn we aan het nadenken 

over de invulling van het Oranjefeest in Laag Zuthem op 

26 en 27 april 2017.  

Vorig jaar hielden we het feest voor het eerst op het 

veldje aan ‘t Weegel (tegenover de huisnummers 41 – 

47). Dat was een groot succes, blijkt uit de vele 

positieve reacties die wij kregen. Deze feestlocatie is 

ruim en biedt veel mogelijkheden om alle activiteiten 

op een centrale plek dichtbij elkaar aan te bieden. 

Daarom hebben we besloten om in 2017 het feest 

opnieuw aan ’t Weegel te organiseren.  

 

Thema 2017: ‘Laag Zuthem in de startblokken’ 

 

Het thema voor Koningsdag 2017 ligt ‘de Oranjes’ nauw 

aan het hart. Sport is een passie van de Koning en zijn 

gezin. Zij beoefenen diverse sporten en we zien ze als 

enthousiaste toeschouwers bij sportevenementen.  

Ook wij worden enthousiast van zo’n breed thema. We 

staan dan ook te popelen om een leuk en sportief 

Oranjeprogramma te bedenken voor sportfanaten,  

Het thema voor Koningsdag 2017 is bekend! 

sportievelingen en niet sporters, zodat we met elkaar 

een mooi feest hebben in april. Sta jij net als wij ook al 

in de startblokken?  

Heb je nog vragen, suggesties of wil je zelf een 

sportieve bijdrage leveren aan Koningsdag? Laat het 

ons weten via: stichting.oranjefeest@gmail.com  

 

Fijne feestdagen en een voorspoedig 2017! 

 

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

Erwin, Marsha, Mariska,  

Nasser en Kars. 

 

Oranje Comité,  

Laag Zuthem 

Vrouwen van Nu en de toekomst! 



 

 



De winter viel dit jaar wat vroeg in met een snelle 

overgang van heel warm naar heel koud .  En de 

temperatuur blijft een beetje als een jojo heen en weer 

gaan.  

Temperatuurswisselingen, en meer nog vorst en 

sneeuw, zorgen voor heel wat trekbewegingen bij onze 

vogels. Bij zacht weer blijven vaak grote groepen 

kievieten en spreeuwen hier hangen, maar bij vorst en 

sneeuw kunnen ze niet meer aan hun voedsel komen en 

verdwijnen dan naar het zuiden. Om vaak weer snel 

terug te komen als de dooi invalt. Maar niet alle vogels 

pendelen zo op en neer. Tegen het einde van de winter 

krijgen steeds meer vogels echter het voorjaar in de kop 

en trekken naar het noorden. Als je de geluidjes van de 

vogels kent hoor je vaak vogels hoog overvliegen op 

weg naar hun broedgebieden, vooral in het najaar en in 

de nawinter. Zo kun je overtrekkende leeuweriken vaak 

overdag horen, terwijl je lijsters juist meer ’s nachts 

hoort. Ganzen en kraanvogels daarentegen kun je zowel 

overdag als ’s nachts horen overvliegen.  

 

Onze “eigen” buizerden (die 

hier broeden) krijgen in 

oktober gezelschap van een 

groot aantal buizerden uit 

Scandinavië die hier komen 

overwinteren. Je ziet er in de 

wintermaanden dan ook meer 

dan in de zomermaanden. 

Omdat die noordelijke 

buizerden vaak veel lichter van 

kleur zijn kun je ze 

onderscheiden van onze broedvogels. Zo zag ik kort 

geleden aan de Gravenweg een buizerd met een 

opvallend witte kop, borst en buik. Waarschijnlijk zal ik 

hem (of haar?) deze winter nog regelmatig in de buurt 

zien.   

 

Laag Zuthem is door de bosjes langs het spoor als het 

ware verbonden met het  bos van Den Alerdinck en De 

Colckhof. In het winterhalfjaar zwerven veel bosvogels 

wat rond en vormen dan vaak gemengde groepjes. 

Vooral mezen zijn daar sterk in. Ik heb wel eens groepen 

gezien waarin behalve al onze mezensoorten (en dat 

zijn er 7) ook boomklevers, boomkruipers en 

goudhaantjes zaten. Heel leuk om zo’n groep in het bos 

te zien, maar ook in je eigen tuin verschijnen die 

groepen in de wintermaanden. En dan heb je (zeker als 

je regelmatig voor wat vogelvoer zorgt) soms een heel 

levendige tuin. 

Ook besdragende heesters en bomen in je tuin trekken 

vogels aan. Zo waren de kardinaalsmutsen bij ons in de 

tuin de afgelopen weken enorm in trek bij merels en 

spreeuwen. Soms zaten er wel een tiental tegelijk in  

een struik. Maar ook roodborstjes, vinken, goudvinken 

en mussen waren er vaak te vinden.  Alleen het oranje 

vliesje dat om de 

zaden zit wordt 

opgegeten, de 

roodpaarse 

‘kardinaalsmuts’, 

waar de vrucht 

onder hangt, laten 

ze zitten.   

De door ons voor de 

vogels neergelegde beschadigde valappels op het 

terras werden in die tijd helemaal genegeerd. Maar nu 

de kardinaalsmutsen zijn leeggegeten zijn de appels 

wel weer in trek. 

 

Al die vogels trekken natuurlijk ook wel eens een 

sperwer of havik aan. Dat zijn nu eenmaal vogeleters. 

En zij horen er ook helemaal bij in een gezonde 

leefomgeving omdat zij meehelpen bij het wegvangen 

van minder fitte 

prooien. Zij zorgen 

dus voor een 

gezonde zangvogel-

stand. Iedereen die 

wel eens een roof-

vogel heeft zien 

jagen heeft ook 

kunnen zien dat 

vogeljacht heel veel 

energie kost. De 

meeste aanvallen 

op een prooi 

mislukken en 

worden daarom 

vaak afgebroken. Is 

het wel gelukt, laat 

de sperwer of havik dan ook rustig zijn prooi opeten en 

verstoor hem niet. Ook al is het misschien minder leuk 

om aan te zien, het hoort bij de natuur.  

 

Ferry Kuyk 

Wintervogels in Laag Zuthem 



Vrijdag 2 december zijn Derk Ulderink en Gerrie Dijk 

getrouwd. Hun trouwlocatie was het Trefpunt en dat is 

een primeur. Dit is namelijk het eerste burgerlijk 

huwelijk dat is voltrokken in het nieuwe Trefpunt. We 

hopen natuurlijk dat er nog veel zullen volgen.  

Voor het bruidspaar 

was de keuze voor het 

Trefpunt snel 

gemaakt. Gerrie 

woont haar hele leven 

al in Laag Zuthem en 

Derk woont hier sinds 

vorig jaar ook:  als 

eerste bewoner aan 

de Kleine Hagen.  

Tevens wonen veel 

familie en vrienden 

hier in de buurt, ver 

reizen voor de bruiloft 

was dus niet nodig.  

Derk en Gerrie gaan 

wonen in het mooie 

nieuwe huis aan de 

Kleine Hagen.  We 

willen jullie van harte feliciteren en veel geluk 

toewensen voor de toekomst!  

Het bruidspaar wil via deze weg het beheer van het 

Trefpunt, Gijs en Anneke Lubbers, hartelijk bedanken 

voor het fijne contact en het prachtig aangeklede 

Trefpunt. 

Bruidspaar gefeliciteerd! 

De nieuwe beheerders van ’t 

Trefpunt stellen zich voor. 
 

Vanaf 1 januari zijn wij, Matty en Bert Hop, 

verantwoordelijk voor ons prachtige 

TREFPUNT. 

We hebben er heel veel zin in en gaan 

proberen om het TREFPUNT nog meer een 

plaats voor iedere Zuthemer te maken. Hoe 

we dat gaan doen? Ik heb al wel wat 

ideeën, maar zou het toch fijn vinden om 

ook iets van de Zuthemers zelf te 

vernemen. 

Moet het winkeltje blijven, en zo ja, met 

welk aanbod? Is er behoefte aan een 

ouderen-SOOS, een inloopochtend, een 

thema-avond of een inloopmiddag voor de 

jeugd? 

Laat het me weten, en we gaan kijken wat 

we er mee kunnen: er kan héél veel! 

Ik hoop op veel reacties uit ons mooie dorp, 

zo houden we het leefbaar. 

 

Bert Hop 



Woensdagochtend koffieochtend 

Gerrie van Munster en Marloes Knol organiseren vanaf 

januari 2017 op iedere derde woensdag van de maand 

van 10.00 tot 11.30 uur een koffiemorgen in het 

Trefpunt. De eerste is dus op woensdag 18 januari. 

 

Bestuur  

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 

Herman Tichelaar (voorzitter), Durk Klopstra 

(secretaris), Dick van Munster, Mirjam v.d. Vegte, 

Yvonne Dijkslag, Bart Oostveen en Dick Knol. 

Jasper Rog treedt af als penningmeester. Hij blijft wel 

de financiële man op de achtergrond. Hij gaat de BTW 

aangifte doen en neemt de financiële jaarverslagen 

voor zijn rekening. Het bestuur bedankt hem voor zijn 

inzet, vooral tijdens de financieel ingewikkelde 

renovatie.  

Er is een vacature voor een penningmeester, die de 

dagelijkse financiële gang van zaken voor zijn of haar 

rekening neemt. Wie gaat er op de kas passen?  

 

Openingstijden Trefpuntcafé 

Vanaf februari 2017 is het Trefpuntcafé elke eerste 

vrijdagavond van de maand geopend van 20:00 tot 

01:00 uur.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 13 januari luiden we het nieuwe jaar in met 

onze traditionele nieuwjaarsreceptie. Willem ten 

Broeke en Wilfred Eikelboom blikken met hun 

nieuwjaarconference ‘Stoete met jam’ terug op het jaar 

2016. Uiteraard ontbreekt de bingo niet.  

Vanaf 20:00 uur bent u van harte welkom! 

Verhuur 2017  

De belangstelling om een ruimte te huren in het 

Trefpunt is het afgelopen half jaar groot geweest.  

Er zijn twee huuropties:  

 Huur inclusief afname van consumpties van het 

Trefpunt. Er wordt dan geen huur gerekend.  

 Huur zonder afname consumpties van het Trefpunt. 

Er wordt huur in rekening gebracht.  

De prijslijsten vindt u op www.trefpunt.zuthem.nl 

onder prijzen. 

 

Nieuwe beheerder  

Gijs en Anneke Lubbers nemen aan het einde van 2016 

afscheid als beheerders van het Trefpunt. We hebben 

Bert en Matty Hop bereid gevonden het beheer over te 

nemen met ingang van 1 januari 2017. We kijken uit 

naar een prettige samenwerking. 

 

Verenigingen  

Met de toneelvereniging, de evenementencommissie, 

Plaatselijk belang, het oranjecomité en de 

schietvereniging zijn nieuwe afspraken gemaakt over 

het gebruik en de huur van het Trefpunt en de 

verdeling van de inkomsten uit activiteiten. Fijn dat de 

mogelijkheden van het Trefpunt door al deze 

verenigingen worden benut.  

 

Financieel  

De financiële afwikkeling van de renovatie wordt 

verwerkt in de jaarcijfers van 2017.  

 

Nieuwe initiatieven  

Eén van die initiatieven is ‘samen koken en aan tafel’ 

Er is veel vraag naar activiteiten zoals die plaatsvonden 

in de feestweek (film kijken, ladies night en meer). We 

onderzoeken op dit moment de mogelijkheden. 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 





Nog voor de deur aan de Langeslag 7 open gaat hoor ik 

geblaf en zie ik twee hondjes als schimmen heen en 

weer schieten. Jackie en Lola bewaken het huis en dat 

zal ik weten ook. Dat gaat wel over hoor, roept Noel, zo 

meteen zit Jacky bij je op schoot. Sinds een jaar wonen 

Linda (Lynn) en 

Noel in Laag 

Zuthem. Vanuit een 

mooi appartement 

in Olst zijn ze naar 

de Langeslag 

gegaan. In Olst 

geen tuin of balkon 

maar wel behoefte aan buitenlucht, een tuin om in 

buiten te zitten en te barbecueën. Op basis van de foto 

van het huis leek een verhuizing niet erg voor de hand 

te liggen, het zag er nogal grijs en donker uit. Maar 

Linda en Noel zagen toch de mogelijkheden: de 

heleboel binnen wit geschilderd en ook de tuin 

aangepakt. De kliko’s eruit en een zitje gemaakt, dat 

zag er al een stuk beter uit. En vanaf één hoog kijk je zo 

de weilanden in.   

De bedenkingen van sommigen “is Laag Zuthem niet 

een heel gesloten gemeenschap?” zijn onterecht 

gebleken. Na het opknappen van het huis hebben ze 

een welkomstavond georganiseerd voor een aantal 

buren, dat was direct al heel gezellig. Noel, van Ierse 

afkomst, vindt de sfeer in Laag Zuthem op die van Ierse 

dorpen lijken.  De mensen kennen elkaar, je hebt 

contact met de buren, er wordt hulp aangeboden als 

dat nodig is. Toen Noel het druk had en veel afwezig 

was vanwege optredens vroegen de buren: gaat het 

wel goed met jullie? 

Ze houden allebei van wandelen en dat kan natuurlijk 

prima vanuit dit dorp.  Ze vinden dat ze goed zijn 

terechtgekomen, slapen beter en zelfs de honden zijn   

er tot rust gekomen. Jackie kon voorheen gewoon 

chagrijnig zijn, maar dat is helemaal over.  In één aspect 

is het toch wel anders dan in Ierland: de pub ontbreekt.  

Ik vraag me af of het Café in het Trefpunt deze rol 

geleidelijk kan gaan vervullen? Mijn gedachten worden 

onderbroken door een driftig kwispelend hondje op 

schoot. Beiden zitten in de muziek en vormen The 

Shannons (www.theshannons.nl). Noel is al sinds 1994 

profmuzikant en Lynn is later aangesloten. Omdat ze 

veelzijdig zijn en niet alleen Ierse liedjes zingen is hun 

repertoire “Folk and Roll” gedoopt.  Inmiddels hebben 

ze een netwerk opgebouwd waarbinnen ze hun 

optredens geven. Dat loopt van kroeg tot schouwburg, 

niet alleen in Nederland maar ook in Scandinavië of 

België. En om het nog maar wat gekker te maken: ze 

hebben al een keer of vijf opgetreden op de Faroer 

eilanden, halverwege Schotland en IJsland. Ook 

organiseren ze het Irish Pub Festival in Deventer. In de 

hele binnenstad klinkt er dan muziek op, vanuit zo’n 12 

locaties, de meeste rond de Brink en het Grote 

Kerkplein. 

Lynn werk sinds enige tijd in de gehandicaptenzorg. Dat 

biedt een wat stabieler inkomen. Alleen van de muziek 

leven betekent dat je 15 tot 20 optredens in de maand 

nodig hebt. Nu kunnen ze volstaan met 8 à 10 

optredens, dat geeft wel wat meer rust. Maar dan moet 

Noel er wel vaker alleen op uit (en vragen de buren: 

gaat het wel goed met jullie?). Ook komende week 

weer, er staan vier (solo)optredens gepland in Brussel. 

Afgelopen zomer besloten ze niet op vakantie te gaan 

maar thuis te blijven. Ze hebben volop genoten van het 

mooie weer, de tuin en de rust in Laag Zuthem: de 

beste vakantiebestemming. Ik stel voor dat we dat 

stilhouden want het moet natuurlijk wel zo blijven.  

 

Willem Eikelboom 

Laag Zuthem: de beste vakantiebestemming! 



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 € 7,50 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 Doorneweerd 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 het volgende nummer vóór 15/01/2017 inleveren 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 


