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we inzoomen op de onderwerpen: verkeersveiligheid & 

snelheid, woningbouw en hondenpoep en andere 

uitwerpselen.  

Zo geven we in vogelvlucht een overzicht van wat er 

zoal de revue passeerde bij PB de afgelopen jaren (met 

dank aan het archief van Drikus Dijsselhof, waarin ook 

de nodige mooie krantenfoto’s zitten). 

 

Met de huizenbouw op het plan “De Kleine Hagen“ gaat 

het prima. Inmiddels zit op alle kavels een optie.  

Net als andere jaren heeft de gemeente weer een 

financiële bijdrage beschikbaar gesteld om het 

dorpshuis tijdens de jaarwisseling te openen. Dit zal PB 

samen met ’t Trefpunt organiseren. Dus kom ‘s nachts 

gerust naar ’t Trefpunt om elkaar, onder het genot van 

een hapje en drankje een gelukkig en gezond 2018 te 

wensen. 

 

‘t Trefpunt zal geopend zijn van 0.30 tot ongeveer 

02.00 uur.  

 

Wij willen iedereen alvast fijne 

dagen wensen voor 2018.  

 

Beste Zuthemers, 

 

Dit is alweer de laatste Dorpsomroeper van 2017. Een 

jubileumjaar, want dit jaar bestaat Plaatselijk Belang 50 

jaar. Destijds opgericht met het doel de belangen en de 

leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te 

behartigen in de ruimste zin des woord (artikel 4). 

 

Om dit een feestelijk tintje te geven hebben we met de 

Burendag de barbecue voor de leden van Plaatselijk 

Belang gegeven. Maar we willen ook een kleine 

terugblik doen. Samen met de redactie van de 

Dorpsomroeper hebben wij het idee opgepakt om in 

twee speciale nummers terug te kijken op de 

geschiedenis van PB. Naast de informatie die u van ons 

gewend bent.  

 

In dit nummer gaan we insteken op de onderwerpen: 

‘spelen en sporten’, ‘voorzieningen in Laag Zuthem’, 

Dorpsomroeper en de evenementen die PB 

organiseerde totdat de Evenementencommissie het 

overnam. In het februarinummer zullen  

 

Bestuurspraat 

1986 



Voor vers brood en banket aan huis geleverd bent u bij 

mij aan het juiste adres. 

Ik bestel dit dagelijks bij bakkerij Meinders in Almelo, 

een echte ambachtelijke bakker en lever dit dan af bij 

mijn klanten. Er komen geen bezorgkosten bovenop de 

verkoopprijs. 

Vele soorten en smaken brood leverbaar, ook speciaal brood kan ik u leveren: spelt, koolhydraatarm, zoutarm, glu-

tenvrij, lactosevrij, evenals heerlijke taarten/banket en verse scharreleieren. Elke woensdag bezorg ik reeds in en 

rondom Laag-Zuthem dit verse brood, banket en scharreleieren. 

Wilt u gebruik maken van mijn bezorgservice dan kunt u even contact opnemen. 

U kunt vrijblijvend een proefbestelling plaatsen. En voor meer info omtrent assortiment en prijzen neem even een 

kijkje op mijn website: www.VanKonrad.nl  

Graag tot ziens, Konrad Westerink 

 

VanKonrad.nl 



Op 22 maart 1967, vijftig jaar geleden, werd Plaatselijk 

Belang (PB) Laag Zuthem opgericht. De vereniging 

heeft tot nog altijd tot doel de belangen en de 

leefbaarheid van de buurtschap Laag Zuthem te 

behartigen in de ruimste zin van  het woord.  De 

officiële naam is van de vereniging is Plaatselijke 

Belangen Vereniging Laag-Zuthem. PB is één van de 

oudste nog bestaande verenigingen van Laag Zuthem, 

alleen de schoolvereniging (1918) en de schiet-

vereniging (1960) zijn ouder, voor zover wij hebben 

kunnen achterhalen.  

 

Bij de oprichting van PB in 1967 was Laag Zuthem nog 

onderdeel van de gemeente Zwollerkerspel. Enkele 

maanden na de oprichting van PB werd op 1 augustus 

1967 de gemeente Zwollerkerspel opgeheven. Vanaf 

die tijd ging Laag Zuthem in zijn geheel onder de 

gemeente Heino vallen en later onder de gemeente 

Raalte. Tot 1967 liep de gemeentegrens dwars door 

het dorp. De school stond in Heino, de woningen naast 

de school hoorden bij Zwollerkerspel. Bij het perceel 

op de Hogebosweg 6, liep de gemeentegrens zelfs 

dwars door de woning. De keuken was in Heino, maar 

men sliep in Zwollerkerspel. Bij de oprichting van PB 

telde Laag Zuthem rond de 183 inwoners in de 

bebouwde kom en in het buitengebied. Ter 

vergelijking: ruim honderd jaar eerder telde het gebied 

Laag Zuthem elf woningen en 61 inwoners.  

 

In 1967 bestond Laag Zuthem uit de woningen op de 

Kolkweg en woningen in het buitengebied. Kort na de 

oprichting van PB werden begonnen met de 

woningbouw op de Langeslag. Of PB hier ook een 

aandeel in heeft gehad, zoals later wel het geval was  

bij de woningbouw op ‘t Weegel/Solen en de Kleine 

Hagen, hebben we niet kunnen achterhalen.  

 

Nu, vijftig jaar na de oprichting van PB, telt Laag 

Zuthem bijna zeshonderd inwoners. Ruim drie keer 

zoveel inwoners als in 1967. De hoogste tijd om de 

komende nummers van de Dorpsomroeper met u 

terug te blikken op wat er de revue passeerde de 

afgelopen vijftig jaar. Zonder Plaatselijk Belang zou 

Laag Zuthem er zeer zeker heel anders uitzien.  

Plaatselijk Belang Laag Zuthem 50 jaar: een terugblik  

Plaatselijk belang 

Plattegrond Laag Zuthem 1818 



Advertenties door de jaren heen 



Wat mooi en bijzonder dat er al vijftig jaar dorpsge-

noten zijn die aandacht (blijven) vragen voor tal van 

onderwerpen die het dorp en de Laag Zuthemers 

raken. Ook is PB direct of indirect betrokken bij 

verschillende activiteiten en evenementen in het dorp. 

Denkt u eens aan de Evenementencommissie, het 

Sinterklaascomité, de Dorpsomroeper en de Sport-

commissie die ieder jaar weer kunnen rekenen op 

(financiële) hulp van Plaatselijk Belang.   

Gert, Marco, Bert, Ton, Niels en Klarissa van harte 

gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij bedanken jullie en 

alle PB bestuurders die jullie voorgingen voor de 

tomeloze inzet!  Hopelijk leidt die inzet ook de 

komende jaren tot nog meer mooie resultaten.   

De Dorpsomroeper 

PB is volgens de gegevens van de Kamer van 

Koophandel op 22 maart 1967 opgericht. Over de 

oprichting van de Dorpsomroeper is lang en zorgvuldig 

nagedacht: het eerste nummer is van februari 1988. 

Toen heette het nog Buurtkrant Laag Zuthem, maar na 

een door H. Meijer gewonnen prijsvraag, is de naam al 

vanaf nummer 2 Dorpsomroeper. Op jaargang 2 is het 

inmiddels bekende mannetje met geruite broek te zien 

die zijn mededelingen afkondigt met behulp van een 

perkamenten rol-met-lakzegel. 

Frequentie en uiterlijk van de Dorpsomroeper 

veranderen periodiek. De eerste krantjes verschijnen in 

A5 formaat zo’n twee keer per jaar, de eerste in  

februari 1988. Vanaf 1999 wordt het een enkel A3 blad 

als volgt door de redactie toegelicht: “De DO zal vijf 

keer per jaar verschijnen, niet meer als boekje maar als 

pamflet. We willen graag dat de DO hét mededelingen-

blad van Laag-Zuthem wordt”.          

Dat lijkt wel gelukt te zijn, als je zo door de oude 

nummers bladert ontstaat er een stabiel beeld van de 

functie die de DO vervult: veel mededelingen van clubs 

die activiteiten ondernemen, verslagen van bijeen-

komsten en festiviteiten,  klachten over hondenpoep 

en het publicatiebord, oproepen voor bestuursleden 

van PB en verenigingen, leuke verhalen van Willem de 

buurtbuschauffeur en van Gerard van der Linde samen 

met Henk van 

Munster over het 

oude Laag Zuthem: 

het station, de smidse 

en wat al niet.  

En niet te vergeten de 

lokale neringdoenden 

die toen nog in het dorp zaten. Een overzichtje van de 

advertenties uit de oudere Dorpsomroepers geeft daar 

wel een mooi beeld van. Veel daarvan is verdwenen, 

maar het verenigingsleven bloeit nog steeds. 

 

Maar makkelijk was het niet altijd. In oktober 2006 

opent de Dorpsomroeper op pagina 2 met “De 

dorpsomroeper verdwijnt !!!!!” Na een noodoproep 

bleken er toch nog genoeg mensen te zijn die het werk 

van de gestopte redactie kon overnemen. Eén daarvan 

was Willy Laarman, die niet voor het eerst een taak op 

zich neemt in moeilijke tijden. In een 

uitgave van 1992 komen we dit tegen:  

“Na veel gepraat is de functie van 

voorzitter (van PB) verdeeld. Makkelijk 

was dit niet, want de functie van 

voorzitter is niet erg geliefd. Uiteindelijk 

heeft Willy Laarman deze taak op zich 

genomen”.  

 

Hoe dan ook, de Dorpsomroeper bestaat 

nog steeds en vervult al die jaren de rol 

van mededelingenblad voor de 

organisaties en de bewoners.  

Een veer op de hoed van PB!   

Omdat PB 50 jaar bestaat is er alle reden terug te 

kijken. In die tijd heeft PB veel activiteiten onder-

nomen, ondersteund of bewoners gestimuleerd 

actief te worden. In deze en de volgende 

Dorpsomroeper besteden we daar aandacht aan.  





Klootschieten  

Van 1992 tot 1997 werd er aan klootschieten gedaan, 

volgens de verslagen in de Dorpsomroeper. Uitleg 

werd er ook gegeven: “Klootschieten is het afleggen 

van een bepaalde afstand in zo weinig mogelijk worpen 

en er wordt gegooid met een houten bal die verzwaard 

is met lood”. Je vraagt je af hoe populair dat was 

gezien de mededeling dat de kosten (fl. 2,50 per 

deelnemer) maximaal fl. 10,- per gezin bedragen. In 

1995 wordt er maar liefst door drie deelnemers een 

verslagje geschreven over dezelfde wedstrijd (Nicole: 

“wij hadden gewonnen dus wij kregen de taart”). Het 

daaropvolgende jaar opent Luc van Dijk zijn verslagje 

met: ”Weet je wat ik het leukst vond: dat ik gratis 

kauwgomballen 

kreeg.” “Toen 

kregen we een 

taart en die was 

heel lekker. De 

anderen kregen 

een cake, want wij 

hadden gewonnen. 

Ik vind het best wel 

zielig dat Frank 

geen taart kreeg. 

Later kreeg ik ook 

nog cake. Ik vond 

het heel leuk.”  

 

Maar in 1997 lijkt 

het over. In de 

rubriek “Vanuit het 

Bestuur” is te lezen: “Voor Plaatselijk Belang is het de 

vraag of wij door moeten gaan met organiseren van 

activiteiten zoals klootschieten en vissen. Met name de 

belangstelling voor het klootschieten was minimaal.” 

En dat terwijl PB onophoudelijk liet opnemen: “Wist u 

dat?… de kloten voor klootschieten te huur zijn bij 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem, ook wel verwoord als 

dat Plaatselijk Belang “klootschiet-kloten” verhuurt.  

We kunnen spreken van een PB met ballen.  

 

Belangstellenden die meer willen weten over de 

achtergrond van het woord kloot, voorheen cloot, 

kunnen kijken bij www.desportwereld.nl (“wie het 

eerst met synen cloot of bal het vastgestelde perk sal 

raeken”).   

Viswedstrijden  

In 1989 wordt (weer) een viswedstrijd aangekondigd, 

aan de wetering bij ‘t Weegel. De kosten zijn slechts  

fl. 1,-  en de eerste prijs is een wisselbeker, “…maar die 

wordt alleen uitgereikt aan inwoners uit Laag Zuthem.” 

De uitnodigingen werden creatief vormgegeven. Voor 

de oudgedienden en nieuwsgierigen onder jullie: de 

uitslag van de viswedstrijd in 1994 hierbij. 

 

 

 

 



Plompebladen lopen en een feestje zonder reden 

Regelmatig werden er wateracitiviteiten 

georganiseerd, daarbij werd het experiment niet 

geschuwd. Want er was plompebladen lopen bedacht: 

het oversteken van de Wetering via vlotjes. Daarbij had 

men natuurlijk in gedachten dat niets leuker is dan te 

lachen om druipende dorpsgenoten. Maar de activiteit 

zelf viel in het water toen bij het oefenen bleek dat de 

opdracht onhaalbaar was. Gelukkig werd er een 

alternatief gevonden in een punterrace. Een jaar 

later stond een wedstrijd ‘over het water fietsen’ 

op het programma van het waterspektakel.  

In de krant in 1993 een kort verslag van een feestje 

in Laag Zuthem, met behulp van de Sallandse 

muziekvereniging.  “Hoewel er geen directe 

aanleiding voor een feest op dorpsniveau was, 

ontstond toch de behoefte om opnieuw een  

 

concert te organiseren en daaromheen wat activiteiten 

te ontplooien”. Parapluhangen was er daar één van. 

 

Tot 1998 organiseerde PB veel van dit soort 

activiteiten. Vanaf die datum is de organisatie van deze 

activiteiten overgegaan in handen van de 

Evenementencommissie Laag Zuthem.  

Spelen en sporten in Laag Zuthem 

Een van de regelmatig terugkerende onderwerpen op 

de agenda van het Plaatselijk Belang is sporten en 

spelen. Met het drukker worden van de wegen in en 

rondom Laag Zuthem werd het belangrijker dat de 

peuters en kleuters van Laag Zuthem een eigen veilig 

plekje kregen om te spelen. In 1988 vroeg PB de 

gemeente Heino een stukje grond om een speelweide 

te realiseren. PB had dit veldje het liefst tegen het 

Trefpunt aan gehad, maar dat bleek niet te passen in 

het bestemmingsplan. De burgemeester van Heino 

beloofde Sint Nicolaas in 1988 plechtig dat er een 

speelgelegenheid zou komen. De burgemeester hield 

woord en er kwam een speelweide aan ’t Weegel. Deze 

speelweide is er nog steeds. Nadat PB met  

vertegenwoordigers van de scholen en externe 

deskundigheid de plannen had gemaakt, realiseerden 

de dorpsbewoners met vereende krachten het 

eindresultaat. Een mooi staaltje gemeenschapszin. De 

officiële opening werd, hoe kan het ook anders, 

verricht door Sint Nicolaas. Op 25 november 1989 

gleed hij van de glijbaan en was de speelweide officieel 

geopend. 

In eerste instantie had de speelweide een forse 

afmeting. Toen de woningen op ’t Solen gebouwd 

werden nam de omvang van de speelweide af. 

Tegelijkertijd groeide de behoefte aan een tweede 

veldje. Doordat de jeugd toevlucht nam tot de straat 

om te voetballen en te crossfietsen. Dit leidde tot  



bezorgde buurtbewoners. “Als ik aan kom rijden valt 

het me steeds weer op hoeveel kinderen zo maar op de 

weg aan ’t spelen zijn. Het komt vaak voor dat er een 

kinderfietsje of speelgoed zo maar midden op de weg 

ligt”. Ook waren er steeds meer grote kinderen die hun 

toevlucht zochten tot de speelweide voor de jongsten.  

In 1998 staat de realisatie van een nieuw sportveldje 

op de PB-agenda. Een werkgroep ging vervolgens op 

zoek naar mogelijkheden en ideeën voor het veldje. 

Een locatie voor het sportveldje was snel gevonden, 

‘het veldje achter van Munster’ zou er zeer geschikt 

voor zijn. De gemeente zou het sportveld inrichten, 

een paar doelen plaatsen en een deel inrichten als 

crossfietsparcours. Ook zou er eindelijk weer 

gevolleybald kunnen worden. De werkgroep spreekt in 

1998 al wel zijn zorgen uit over de geplande woning-

bouw, op wat nu de Zunnebelt heet. Zij hopen dat het 

sportveld niet wederom in het geding komt en dat het 

sportveld definitief op ’t veldje Van Munster gevestigd 

kan worden. Inmiddels weten we dat het sportveld kon 

blijven op deze locatie. Er wordt nog altijd volop 

gespeeld en gesport op de Zunnebelt. Gecrosst wordt 

er niet meer, het crossfietsparcours verdween omdat 

er geen animo meer voor was.  

In 2010 sprong PB wederom in 

de bres voor het sportveldje. 

Voor de herinrichting van het 

veld schreef Plaatselijk Belang 

een projectvoorstel en ging op 

zoek naar subsidieverstrek-

kers. Veel gedachten en werk-

zaamheden gingen vooraf aan 

deze herinrichting, maar met succes. Er kwam een 

tafeltennistafel, een jeu-de-boule veld, een 

basketbalveldje, een kabelbaan en een kunstgrasveld. 

In 2011 werd het ‘Zunneweitje’ geopend tijdens een 

drukbezochte Burendag.   

Recent maakte het jeu-de-boule veld plaats voor 

buitenfitness toestellen. Deze aanpassing aan het 

sportveld kwam wederom tot stand met hulp van veel 

enthousiaste vrijwilligers in het dorp en financiering 

vanuit verschillende fondsen. 

Een voor niet-Zuthemers minder bekende sportactivi-

teit waar PB bij betrokken is geweest is het gezamen-

lijke zwembad dat Laag Zuthem en Lierderholthuis 

hadden. Menig Zuthemer heeft er ongetwijfeld baan-

tjes getrokken of een bommetje gedaan. In 1994 valt 

het doek voor deze voorziening. De landelijke eisen 

waar aan zwembaden moesten voldoen,  werden toen 

dermate aangescherpt dat het voor dit zwembad 

financieel niet meer haalbaar was om te voldoen aan 

alle eisen. Of zoals Annie Middelkamp het zo mooi 

verwoorde in de Dorpsomroeper “persoonlijke inzet is 

niet meer voldoende”. Vlug vindt PB met de Zuthemers 

en de bewoners van Lierderholthuis een nieuw geza-

menlijk alternatief. Op de plek waar ooit het zwembad 

stond worden twee tennisbanen gerealiseerd. Die 

vindt u vandaag de dag nog altijd in Lierderholthuis.  

  

Veldje 2009 

Zunneweitje 2011 



Voorzieningen in Laag Zuthem 

Zuthemers op de buis 

We gaan terug naar 1988. De Zuthemer keek toen naar 

Brandpunt of de Soundmixshow of naar de nieuwe 

publieke zender Nederland 3. Op het dak stond een 

antenne die zorgde dat uw favoriete radio- en tv-

zenders via de ether uw huiskamer binnenkwamen. 

Later kwam er kabeltelevisie beschikbaar. PB 

inventariseerde in 1988 onder de bewoners of er 

belangstelling was, die bleek er te zijn. Men ging 

onderzoeken wat de mogelijkheden waren. Vanuit het 

dorp oppakken bleek te kostbaar, samen met Heino en 

Lierderholthuis was misschien wel een optie. Eind 1989 

werd Laag Zuthem aangesloten op de kabel. Vanaf die 

tijd kon men het nieuws uit Laag Zuthem niet alleen 

lezen in de Dorpsomroeper, maar ook bekijken via 

Heino Kabel Televisie (de HKT). Wim Jansen en Irene 

Doosje zaten voor Laag Zuthem in de redactie. Iedere 

donderdagavond om 18.30 uur kwam het laatste 

nieuws uit Laag Zuthem en omstreken de Zuthemse 

huiskamers binnen. Wie samen met andere bewoners 

wilde kijken, kon gaan kijken in het dorpshuis bij Mina 

Jansen, de toenmalige beheerster van ’t Trefpunt. De 

HKT hield op met bestaan in 2001. Nog eens een  

uitzending van HKT terugkijken? Ga dan naar: https://

www.youtube.com/watch?v=ppHVV4nORds.  

Jaren later kwamen de glasvezelaansluitingen in 

opkomst en ook daar was PB weer bij betrokken. Waar 

de commerciële aanbieders zich vooral richten op de 

(commercieel aantrekkelijke) kern, maakte het bestuur 

van PB zich ook hard voor de aanleg van glasvezel in 

het buitengebied. Daar was de pijn het ergst. Veel 

telefoonlijnen zijn 40 jaar of ouder en konden de 

moderne technieken niet meer bij benen met als 

gevolg dat sommige mensen geen of slecht internet 

hebben en bedrijven problemen hadden om moderne 

computersystemen toe te passen. De glasvezelaan-

sluitingen in de kern zijn enkele jaren terug aangelegd 

en men is op dit moment druk bezig met de aanleg van 

glasvezel in het buitengebied.  

 

De meest besproken sluis van Laag Zuthem  

Van Dales woordenboek nomineert elk jaar woorden 

die in de race zijn voor het woord van het jaar. Wat ons 

betreft kan het woord kiwisluis ook toegevoegd 

worden aan de lijst met woorden die het tot woord van 

het jaar schopten. Voor alle duidelijkheid: er is geen  

enkele connectie met het fruit op uw fruitschaal. De 

kiwisluis bevindt zich op het wandelpad langs de 

Wetering als u vlak voor de brug naar de Kleine Hagen 

rechtsaf slaat.  

De ontwikkeling van dit wandelpad hield de 

gemoederen in 1993 en 1994 bezig. Komt het er wel, 

past het in het bestemmingsplan, wel verlichting, geen 

verlichting? Toen het pad er eenmaal was bleek al snel 

dat het ook als fietspad werd gebruikt. Dus stond het 

pad in 1996 weer op de agenda van PB. Voorgesteld 

werd om het pad te versmallen en over te gaan tot het 

plaatsen van een sluis. Een kiwisluis, bedoelt om 

fietsers en bromfietsers te weren van dit wandelpad. 

Wat ook weer tot vragen van bewoners leidde. Kun je 

er wel met een elektrische rolstoel, kinderwagen, 

bolderkar of invalidewagen door? Elke jaarvergadering 

van PB in de jaren negentig kwam de kiwisluis wel aan 

de orde. En daarmee hoort hij wat ons betreft absoluut 

thuis in het lijstje van Van Dale.   

 

Verplaatst, maar wel behouden 

Wist u dat de glasbakken niet altijd op de plek hebben 

gestaan waar ze nu staan? Menig Zuthemer zal vast 

zijn band kapot hebben gereden, want glassplinters op 

het wegdek waren aanleiding voor verplaatsing van de 

glasbakken. PB ging met de NS in overleg met als 

resultaat dat de glasbakken op het voormalige NS-

terrein geplaatst mochten worden verder van de 

openbare weg. De brievenbus die nu op de hoek van ’t 

Weegel en de Kolkweg staat, vindt daar niet zijn 

oorsprong. Op die plek stond ooit het oude Trefpunt, 

voordat het nieuwe dorpshuis gebouwd werd aan ‘t 

Weegel. Daarvoor stond de brievenbus bij het 

voormalige postkantoor op de Kolkweg, nummer 21.  



Plaatselijk belang 

Verdwenen uit het straatbeeld  

In de vijftig jaar dat PB bestaat is er heel wat 

gerealiseerd in Laag Zuthem. Ook is er het nodige 

verdwenen. Zo is kleuterschool Pinkeltje langs de 

Kolkweg verdwenen. Het gebouw stond op de plaats 

waar nu de familie Majoor woont. Het postkantoor en 

de bank in het Trefpunt gingen dicht. De bakkerij van 

de familie Westerbeek op de hoek van de Langeslag/

Kolkweg sloot zijn deuren en het stationsgebouw waar 

de families Dalhuisen en Stolte woonden ontkwam ook 

niet aan de sloophamer. Zo zouden we de lijst nog veel 

verder uit kunnen breiden met gebouwen die verdwe-

nen zijn uit het Laag Zuthemse straatbeeld gedurende 

het bestaan van PB. We laten het hier even bij.  

 

 

Wat ook uit het straatbeeld 

verdwenen is, is de telefooncel. De 

kinderen die tegenwoordig op 

basisschool de Linde zitten, weten 

wellicht niet eens wat een 

telefooncel is. Laat staan dat Laag 

Zuthem er een had. In 1994, toen de 

telefooncel in het dorp verscheen 

vroeg menigeen zich af waarom er überhaupt een 

telefoonhokje geplaatst werd in Laag Zuthem. Het 

bleek om nieuw landelijk PTT-beleid te gaan, lezen we 

in de PB-stukken. Elk kern moest een telefooncel 

hebben, ook Laag Zuthem. Vijf jaar later verdween het 

hokje weer, omdat …. u raadt het al, er gebrek aan 

belangstelling was voor de telefooncel.  

 

In 1984 springt PB met de gemeente Heino in de bres 

voor de postzegelautomaat. Na het inwerpen van 

contant geld in hun postzegelautomaat konden de 

Zuthemers aan een handle trekken waarna er een 

boekje met postzegels uit de automaat kwam. Tot die 

bewuste dag in 1984. Ineens werd de automaat ruw 

verwijderd door de postdienst. In een brief verwijt de 

gemeente Heino de directeur van het postdistrict 

Zwolle dat het automaat zonder overleg verwijderd is. 

Er is noch met de gemeente, noch met PB over 

gesproken. Beiden zijn zeer ontstemd, omdat de 

automaat duidelijk in een behoefte voorzag. De 

burgemeester laat weten dat ‘voorkomen moet worden 

dat de leefbaarheid van kleine kernen verder wordt 

aangetast dan beslist noodzakelijk is’. Dat credo is 

anno 2017 nog altijd actueel.  

Op stationsweb.nl staat te lezen: 

Mijn naam is Wicher Klaas Dalhuisen Ik ben 18-05-

1947 op het station in Laag Zuthem geboren. Mijn 

opa Harm Dam was daar toen stations chef, en m'n 

vader en moeder woonden toen bij hun in. We zijn 

in 1948 verhuisd naar Marienberg waar hij ook op 

het station gewerkt heeft. Gr W.K.Dalhuisen 



 

 



Winter 

Sommigen mossen (bladmossen genoemd) hebben 

stengeltje en blaadjes, anderen (levermossen) zijn heel 

anders gevormd, zoals het parapluutjesmos op weinig 

belopen paadjes tussen 

de stenen, of het water-

vorkje, dat in de tuin-

vijver heel fijn vertakte 

kussentjes vormt, 

maar behalve op natte 

vijverranden ook op 

land kan groeien. 

Ook lage muurtjes van 

oude (cementen) dak-

pannen of poreuze 

bakstenen kunnen heel 

mooi met mos begroeid raken en zien er juist in de 

winter (met het mos dat dan vanzelf komt) veel mooier 

uit dan in de zomer.  

Tussen die stenen of dakpannen zitten allerlei holten 

en gaten waarin weer van allerlei gedierte kan wonen. 

Net als in die stapels brandhout die nog 1 of 2 jaar 

moeten blijven liggen om te drogen. Ideale verblijf-

plaatsen van vlinders (om te 

overwinteren), maar ook ideaal  voor 

bosmuizen om er een wintervoorraad 

noten of eikels op te slaan. 

En tussen de stenen 

vinden salamanders en 

padden weer een veilige schuil-plaats (koel, vochtig en 

donker) en die eten ’s nachts weer heel wat slakken, 

insecten en wormpjes op. Een goede reden om die 

plekken met rust te laten in uw voor de rest netjes 

onderhouden tuin?    Ferry Kuyk  

Op dit moment is het net begonnen te sneeuwen. en 

het lijkt nog wel even door te gaan. Het zal in Den 

Alerdinck wel druk worden met mensen die een mooie 

wandeling in het besneeuwde bos gaan maken, 

sneeuwballen, kinderen op de slee en uitgelaten 

honden. Waarschijnlijk is die sneeuw al weer lang 

verdwenen als u dit stukje leest. Voor veel mensen is 

het bos dan weer minder mooi. Toch is er ook zonder 

sneeuw nog van alles te zien en te horen in het bos. 

Maar het zijn dan de kleine dingen die het doen.  

 

Mos kent u allemaal wel. Lastig in het grasgazon 

(vinden veel mensen), maar in het bos wel mooi. Is het 

u wel eens opgevallen dat je mos ’s winters in het bos  

vooral op de bovenranden van greppels, op  omgeval-

len bomen en langs bosranden ziet?  

Mossen kunnen in het algemeen niet zo goed tegen 

uitdrogen en zijn in een bos wat meer beschut tegen 

de uitdrogende zonnestralen. In de zomermaanden 

houden de boombladeren het meeste licht tegen zodat 

de mossen wat licht tekort komen. En in het najaar 

gaan alle blaadjes vallen en (u raadt het al) het mos op 

de bosbodem krijgt helemaal geen licht meer. Daar 

waar de wind de bladeren wegblaast zie je daarom het 

meeste mos groeien. Het is daar dan koel en 

betrekkelijk vochtig. Precies wat veel mossoorten 

prettig vinden. 

Nu weer thuisgekomen van de wandeling? Heeft u uw 

tuin netjes in orde? Dode bladeren in de groencon-

tainer, onkruid weggeschoffeld en alles netjes geharkt 

en aangeveegd? Is er ergens nog wat mos te zien, 

behalve in het grasgazon? Mos groeit in het algemeen 

langzaam en kan daardoor niet goed tegen het gewone 

tuinonderhoud. Alleen de grasmaaier maait er vaak 

overheen. En daar willen veel mensen het nu juist niet 

hebben! Maar als u in de tuin in een 

verloren hoekje wat stenen , dakpannen 

of hout hebt liggen (of een weinig 

belopen paadje) zal zich daar een mooi 

mostapijt kunnen vormen. Laat zo’n 

plekje eens een paar jaar met rust en u 

zult zien dat daar vooral in de wintermaanden mos in 

allerlei verschillende vormen en groentinten groeit.  



Iemand die zeer zeker het begin van PB heeft 

meegemaakt is Sinterklaas. Al die vijftig jaren kwam 

hij naar Laag Zuthem. In de jaren 80-90 deed hij dit 

steeds op ludieke wijze, zoals u op de foto’s kunt 

zien.  

Ook dit jaar was hij weer te gast in ‘t Trefpunt. 

Sinterklaascomité heel hartelijk dank voor alle 

voorbereidingen! Het was weer een geslaagd feest.  

Sinterklaasje kom maar binnen …. 

Vrijdag 19 januari 2018 Schaatsen voor jongeren tussen 12-17 jaar in de Scheg 

Vertrek:  19.15 uur vanaf het Trefpunt 

Kosten:  3,50 voor entree of 6,50 voor entree en 

huur schaatsen.  

Aanmelden:  voor 14 januari via 

sportcommissie@zuthem.nl 

 

Wij zoeken nog een enthousiaste (oudere of jongere) 

vrijwilliger die 1 x per 14 dagen van 18.00-20.00 uur 

samen met een ouder de sportactiviteiten op het 

Zunneweitje wil begeleiden.  

 

Het gaat om de periode van april tot oktober, met 

uitzondering van de schoolvakanties.  

 

Heb je daar zin in, of ken je iemand van wie je denkt 

dat hij geschikt is mail het naar de 

sportcommissie@zuthem.nl  

1983 

1986 

2017 

1993 



Kijken we nog een beetje verder in de tijd, dan staat 

23 januari de OPEN DAG  

weer op het programma. Een dag waarin we als school 

graag willen laten zien waar we allemaal mee bezig 

zijn. Ook op deze dag is iedereen van harte welkom in 

de school. Mocht u nog op zoek zijn naar een goede 

school voor uw kind: kom langs. Mocht u iemand 

kennen die nog op zoek is naar een goede school voor 

een kind: geef het door. 
 

Waar staan/gaan we voor: 

 Christelijke school, maar open voor iedereen! 

 Veilige, kleine dorpsschool met een prettige sfeer 

 Een betrokken team met persoonlijke aandacht 

voor elk kind 

 Continurooster: 8.30 -  14.30 uur 

 Kwadraatschool -  goede zorg en meer uitdaging 

 Leerlingenraad  

 Engels van groep 1 t/m 8 

 Deelnemer ‘Bibliotheek op School’ 

 Digitaal rekenen van groep 5 t/m 8  

 Geïntegreerd zaakvakkenonderwijs – nieuw ! 

 Eigenaarschap ontwikkelen bij de leerlingen  

 

Fijne Kerstdagen 

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.  

Even terugblikken en vooruit kijken: 

Sinterklaas is net weer terug naar Spanje. Hij heeft 

natuurlijk op 5 december een bezoek gebracht aan 

onze school. Hij had dit jaar zelfs 3 pieten 

meegenomen. U raadt het al, een grote chaos was het 

gevolg. Op de ‘stoomboot’, gemaakt door groep 1/2/3 

was het klimmen en klauteren, maar ja, hoe moest je 

ook al weer naar beneden. De kinderen hebben 

genoten, en ja, de cadeautjes vielen zeker in de smaak. 

Super gedaan Oudercommissie! Bedankt. 

 

De Playbackshow werd dit jaar gewonnen door Lotte, 

Nienke en Daphne uit groep 6, na heel veel oefenen. 

Dat was te zien, want ze kenden de teksten uit hun 

hoofd en de dansbewegingen liepen perfect. Goed 

gedaan meiden. Ik heb gehoord dat de Pietentaart 

heerlijk gesmaakt heeft. 

 

Op donderdag 21 december willen we samen het 

Kerstfeest vieren in de kerk. Ook dit jaar mogen we 

weer gebruik maken van de GKV kerk aan de 

Langeslag. Vorig jaar hebben we gezien dat er 

voldoende ruimte is om iedereen een plekje te geven. 

Dat betekent dat iedereen die dat graag wil van harte 

welkom is bij onze kerstviering. 

Alle opa’s, oma’s en andere belangstellenden kunnen 

meekomen, meekijken, meezingen en meevieren. Geef 

dit ook gerust door aan de mensen om u heen.  

Een herberg is geen plaats voor Hem! 
Dat is het thema van de kerstviering dit jaar. Een heel 

bijzondere viering want dit is de titel van de musical. 

Kinderen van alle leeftijden uit de school doen mee, 

hebben een grote of kleinere rol of zingen gezellig mee 

in het koor. We 

vinden het fijn 

om zoveel 

mogelijk door 

de kinderen zelf 

te laten doen.  

Allen van 

harte 

welkom! 

Chr. Basisschool ‘De Linde’ 
In iedere Dorpsomroeper willen we iets van ons laten horen, bijpraten over de afgelopen peri-

ode en al vast kijken naar wat komt.  



Kleurplaat 



Noteer in uw agenda: vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 uitvoeringen Hakke Takke 

Nu het buiten donkerder en kouder wordt is het op de 

woensdagavonden in ’t Trefpunt weer erg gezellig. 

Onder leiding van regisseur Willy Koerhuis proberen de 

leden van toneelvereniging Hakke Takke driftig om zich 

de teksten eigen te maken en wordt er volop geoefend 

met de posities en bewegingen op het toneel.  

 

Zonder nu al te veel te op de inhoud van het 

toneelstuk in te gaan, kunnen we al zeggen dat het 

“Een crimineel mooi weekend” gaat worden. We willen 

jullie allemaal vragen om de data in de agenda vast te 

leggen.  

 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart 2018 zijn de 

uitvoeringen.  

 

Als het je leuk lijkt om (in de toekomst) mee te spelen, 

kom dan op een van de woensdag-avonden eens langs 

in ‘t Trefpunt om de sfeer te proeven.   

 

Hakke Takke wenst iedereen prettige feestdagen en 

een gelukkig en gezond 2018.  

 

Roel Mikx (namens toneelvereniging Hakke Takke)  



  

 

 



De komende tijd staat er weer een aantal leuke 

activiteiten gepland in het Trefpunt. 

 

Nieuwjaarsnacht   

Het gaat door . . . !!! Tijdens Oud & Nieuw is iedereen 

vanaf 00.30 tot ongeveer 02.00 uur welkom in het 

Trefpunt. Voor een hapje en een drankje wordt 

gezorgd. De gemeente Raalte, Plaatselijk Belang en het 

Trefpunt nemen de kosten voor hun rekening. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op vrijdag 5 januari 2018 is de nieuwjaarsreceptie. De 

vaste elementen zijn dit keer: de bingo, die wordt 

geleid door Jarno van ’t Oever en Allert Reitsma. Het 

voorprogramma van de bingo is “Stoete met sjem”. 

Wilfred Eikelboom en Willem ten Broeke 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. 

 

Toneel Hakketakke 

Houd op 9 en 10 maart je agenda vrij voor de opvoering 

van het toneelstuk van “Een crimineel mooi weekend”.  

 

Uiteraard gaan de vertrouwde activiteiten ook door in 

2018. 

 

Samen koken (en eten) 

Maximaal 20 personen gaan maandelijks aan tafel. 

Raadpleeg de agenda op www.trefpunt.zuthem.nl voor 

de data. We gaan aan tafel om 18.00 uur (voorafgaand 

aan de caféavond) op vrijwel elke eerste vrijdag van de 

maand. Wil je komen eten, meekoken of allebei, meld 

je dan aan bij Akkie Tichelaar (06-16251462). De 

eerstvolgende maaltijd kan genuttigd worden op 12 

januari 2018. 

Nieuws van ‘t Trefpunt  

 

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.  

 

Bierproeverij 

Ook een vaste activiteit zijn de bierproefavonden van 

Gerrit en Mathilde van Erven. Op de afgelopen 

proefavond kwam Zuthem Tripel als beste uit de bus. 

Dit biertje opnemen in het aanbod van het Trefpunt ligt 

voor de hand. 

 

Oud ijzer 

Een belangrijke bron van inkomsten voor het Trefpunt 

is de verkoop van ingezameld oud ijzer. We hebben 

Gerrit van Erven  bereid gevonden om te helpen bij het 

inzamelen van het oude ijzer. Henk Woertink, bedankt 

voor jaren van inzet. Gerrit, fijn dat je meedoet. 

 

Zuthem in beweging 

Iedere maandagavond wordt er groepsfitness gegeven. 

Goed voor de gezondheid. Er wordt nu ook gebruik 

gemaakt van de fitnessapparaten buiten in het 

dorpscentrum. Het enthousiasme en de groep worden 

steeds groter.  

Werken aan spierkracht, coördinatie, lenigheid en 

uithoudingsvermogen onder leiding van fysiotherapeut 

Ioanna Karkantzia voorziet duidelijk in een behoefte . 

Wil je meer informatie of meedoen, neemt dan contact 

op met Ioanna (06-37002191). 

 

Fysiotherapie 

Ioanne verzorgt ook, voor FysioMobilae Fysiotherapie 

(www.fysiomobilae.nl), de fysiotherapie in Laag Zuthem 

en omgeving. 

’t Trefpunt 



Muziek in het Trefpunt  

Op 15 december was de Irish Night met een optreden 

van onze dorpsgenoten Noel en Lynn Shannon.  

Hopelijk start hiermee een traditie. Het Trefpunt leent 

zich er, nu de akoestiek is verbeterd, goed voor. In de 

volgende dorpsomroeper volgt een verslag van de Irish 

Night.  

Vraag: wie wil er meehelpen en -denken om van  

“Muziek in het Trefpunt” een terugkerend evenement 

te maken? 

 

Ladiesnight  

Op donderdagavond 19 oktober kwamen zo’n 60 

Zuthemse ladies naar de derde ladiesnight.  Leuk om 

ook een aantal nieuwe inwoonsters van Laag Zuthem te 

begroeten. Na het welkomstdrankje en de eerste 

chocolaatjes en bonbons keken de dames de film ‘Lion’. 

Gelukkig waren er tissues voor de emotionele 

momenten. In de pauze en na afloop was het weer erg 

gezellig. Alle dames gingen naar huis met een leuke 

goodiebag.  

 

Schoonmaak Trefpunt 

In november staken een aantal Zuthemers de handen 

uit de mouwen om het Trefpunt een schoonmaakbeurt 

te geven. Omdat het Trefpunt steeds intensiever ge-

bruikt wordt dit een paar keer per jaar georganiseerd.  

Bestuur en beheer 

Achterwacht voor het beheer. We zijn op zoek naar 

mensen die bereid zijn om tijdens de afwezigheid van 

de beheerders als achterwacht te fungeren. Dat houdt 

concreet in: het openen en sluiten van het Trefpunt 

voor de huurders zoals de schietvereniging, toneel en 

vergaderactiviteiten. Feesten en partijen worden niet 

gepland tijdens de afwezigheid van het beheer. 

Mogelijk word je gevraagd even koffie te zetten of de 

vaatwasser te vullen. Wil je af en toe invallen? Meld je 

dan via trefpuntinfo@gmail.com of bij één van de 

bestuursleden. 

 

Onlangs komen wonen Laag Zuthem? 

Onder het genot van een lekker biertje of een goed glas 

wijn is het goed toeven in de huiskamer van Laag 

Zuthem op de eerste vrijdagavond van de maand. Vaak 

wordt er een activiteit georganiseerd. Ook zonder acti-

viteit is het er gezellig. De nieuwjaarsreceptie op 5 

januari is een uitgelezen moment om elkaar te 

ontmoeten. 

’t Trefpunt 



Film woensdag 3 januari (groep 1 tot en met 8) 

Vrijwilliger worden?   

Vele handen maken licht werk. Vind je het leuk om één 

of twee keer per jaar achter de bar te staan? Spring in 

de vrijwilligerspool en doe mee. Eén keer per jaar een 

leuk vrijwilligersfeest en eeuwige roem is de beloning. 

Aanmelden kan via trefpuntinfo@zuthem.nl 

 

Pinnen 

Het is nu ook mogelijk om te pinnen in het Trefpunt. 

Meer weten over het Trefpunt? 

Wil je de laatste stand van zaken weten, over het 

Trefpunt en de activiteiten die er plaatsvinden? Kijk dan 

regelmatig op de website: www.trefpunt.zuthem.nl  

Ontvang jij de maandelijkse mail van het Trefpunt nog 

niet? Geef dan je e-mailadres door 

via trefpuntinfo@zuthem.nl. 

’t Trefpunt 

In de kerstvakantie organiseren we weer een 

filmmiddag en -avond in het Trefpunt voor de kinderen 

in de basisschoolleeftijd. ’s Middags om 15:00 uur 

kijken we Arthur Christmas met de kinderen van groep 

1 t/m 3. In de pauze is er drinken en wat lekkers. Om 

17:00 uur is de film afgelopen. Je kunt daarna blijven 

eten als je wilt.  

 

Voor de kinderen van groep 4 t/m 8 is er de film Polar 

Express. Deze film begint om 18:00 uur en duurt tot 

ongeveer 20:15 uur. Uiteraard is er ook voor jullie 

drinken en wat lekkers in de pauze. Wil je ook blijven 

eten? Kom dan om 17:00 uur. De kosten zijn € 2,50. 

Blijf je ook eten? Dan kost het € 5,00. We zien je graag 

woensdag 3 januari. Je kunt je aanmelden tot en met 

zaterdag 23 december via trefpuntinfo@gmail.com. 





Kerst komt eraan. En hoe anders is dat met volle zon 

en 30 graden! Het kerst-gevoel is ver te zoeken. Dat is 

wel even wennen. Voor ons gevoel is het hier eeuwig 

zomer. Een hete droge zomer, daar zitten we nu in, een 

natte zomer, het regenseizoen dat binnen een maand 

start, of een droge koele zomer, slechts 25 graden, met 

sterke koele wind. 

Terwijl ik dit schrijf geldt er in Nederland een code 

oranje vanwege hevige sneeuwval. Apart hoe het weer 

nu zo anders is bij jullie. En hoewel een dagje sneeuw 

hier best lekker zou zijn, heeft het zeker ook voordelen 

om elke dag zon te hebben. Alles groeit hier super snel. 

En als er een paar buitjes zijn geweest, wordt heel 

Ramingining groen. We gingen laatste twee weken op 

vakantie in Darwin en in tussentijd heeft het wat 

geregend. Toen we terug kwamen herkenden we Ramo 

bijna niet, zo groen hebben we het nog niet gezien. 

Prachtig hoe fris groen de natuur er nu uitziet. 

Voor wat het vliegen betreft geeft het weer wel wat 

uitdagingen. Regelmatig wordt er gewaarschuwd voor 

zware buien. Hierdoor moet ik een uur eerder landen. 

Zelfs als het prachtig mooi weer is. Zolang er een kans 

is op zware buien, hoe klein ook, en dit wordt gemeld 

in de weersverwachting, moet je eerder landen. De 

regelgeving bepaalt dit. En omdat wij hier een klein 

vliegveld hebben, zonder weersverwachting, moet ik 

sowieso al 30 minuten eerder naar huis om uit te 

kunnen wijken naar een groter vliegveld, voordat het 

donker wordt. Al met al moet ik 2 uur voor het donker 

wordt, dat is het hele jaar door tussen 18.00 en 19.00 

uur, thuis zijn, zodra ze zware buien verwachten. Wel  

fijn om de dag vroeg af te sluiten, maar ook erg 

onhandig als je nog wel verzoeken krijgt om mensen 

van hot naar her te vliegen. 

 

Laatst had ik een relatief rustige dag voor wat vliegen 

betreft. Ik had alle vluchten gedaan en het was nog vrij 

vroeg om naar huis te gaan. Ik vloog terug van mijn 

laatste opdracht en bedacht me dat het bijzonder 

vroeg was. In een moment van volledige verstands-

verbijstering keek in naar mijn hoogte meter alsof het 

een klok was. Deze gaf half drie aan. Een seconde later 

realiseerde ik me, dat dit wel heel dom was: naar je 

hoogtemeter kijken om te zien hoe laat het was. Dus 

keek ik maar snel naar mijn horloge. En wat dacht je: 

het was half drie. De volgende keer maar gewoon gelijk 

op mijn horloge kijken, zeker als het twaalf uur is…  

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 Austra-

lië. Zij doen regelmatig verslag van hun ervaringen.  



Adressen  website www.zuthem.nl 
 

Bestuur Plaatselijk Belang 
 Gert Nijhoff (voorzitter), Langeslag 49, tel 06 22367156 
 Marco de Graaf (penningmeester), 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: 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.trefpunt.zuthem.nl 
 
Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem111 
 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 (’t Trefpunt) 
 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 3 februari, 3 juli, 3 oktober of 3 december bij de redactieleden of per email, 
dorpsomroeper@zuthem.nl. Teksten graag 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 


