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Graag willen we op korte termijn verlichting laten 

plaatsen bij het samenlevingsveld. Voor het zover is zal 

dit eerst worden besproken met omwonenden. 

 

Na de positieve uitkomsten van de lobby voor betere 

oplossingen voor de N35 is het even rustig geweest. 

Positieve uitkomsten waren er voor de punten vanaf 

kruispunt Hagenweg. Dit kruispunt heeft samen met PB 

Hoonhorst onze aandacht. De gemeente Raalte heeft 

laten onderzoeken wat de kosten zijn van het verdie-

pen van de onderdoorgang bij de Ganzepan zodat ook 

grote voertuigen hier kunnen passeren. De uitkomsten 

verwachten we binnenkort. Meevallen zal het niet 

aangezien het technisch al lastig leek te zijn. 

 

In veel dorpen zijn er gezamenlijke initiatieven voor het 

opwekken van (zonne)energie. Graag willen wij 

inventariseren of er hier in Laag Zuthem ook behoefte 

aan is. Heeft u hier behoefte aan, daar ervaring mee of 

wilt u actief zo’n initiatief helpen opzetten, neem dan 

contact op met PB. 

Beste Zuthemers, 

Dit is alweer de tweede jubileumuitgave van de 

Dorpsomroeper, ter gelegenheid van het 50 jarig 

bestaan van Plaatselijk Belang (PB). Ook nu heeft de 

redactie zich weer uit kunnen leven met oud nieuws 

dat soms weer van alle tijden blijkt. Op de vorige 

uitgave hebben we veel positieve reacties mogen 

ontvangen. 

Eind februari zit PB met de gemeente om tafel voor het 

vervolg van de herinrichting van het Langeslag en de 

Kolkweg. De taak van Hennie Rodijk zit er dan op en 

het project wordt overgedragen. Er wordt dan kennis 

gemaakt met de projectleider en de verkeerskundige 

waar we mee te maken krijgen voor de verdere uitwer-

king van het project. Daarnaast wordt het verdere 

verloop van het proces, inclusief de inzet van klank-

bordgroepen besproken. Bij deze willen we Hennie nog 

hartelijk danken voor de prettige samenwerking.  

 

Menigeen zal het al zijn opgevallen, de Koningslinde 

staat niet meer voor het kerkje aan de Kolkweg. Met 

vereende krachten is de boom verplaatst naar de 

nieuwe plek aan de Kleine Hagen, brug over rechts.  

Bestuurspraat 

PB 50 jaar, dat zal de lezer van de Dorpsomroeper niet zijn ontgaan. Maar er is nog een jubileum: de Dorpsom-

roeper bestaat ook al 30 jaar. Het is bijzonder om te beseffen dat wij voortbouwen op wat de vele vrijwilligers 

voor ons zijn begonnen en met stugge volharding hebben voortgezet. Zo lang de bewoners van Laag Zuthem 

samenkomen in vele verenigingen en ook allerhande activiteiten ondernemen is er plaats voor een blad dat ie-

dereen daarvan op de hoogte houdt. We gaan door, of het nu op papier is of elektronisch. Nu bezorgd per fiets 

en wie weet in de toekomst per drone.  De redactie  

30 jaar 



Een van de onderwerpen waar PB het door de jaren 

heen druk mee heeft gehad is woningbouw in Laag 

Zuthem. Vanaf de oudste Dorpsomroepers en soms 

nog oudere stukjes uit de krant keert dat onderwerp 

steevast terug. En ondanks de gaten in deze 

documentatie blijkt telkens weer hoe langdurig zo’n 

traject is en hoe langzaam de vorderingen zichtbaar 

worden. En wat je ook van de uitkomst mag denken 

het is in elk geval een monument van volharding van 

PB (en andere betrokkenen) dat er op diverse plaatsen 

woningen zijn bijgekomen.       

 

Kolkweg 

In een ongedateerd krantenbericht staat een verslag 

dat de gemeente Heino in bezwaar gaat tegen een 

besluit van de provincie. Heino wil acht twee onder 

een kap woningen aan de Kolkweg. Volgens de 

provincie mag er alleen gebouwd worden voor 

bewoners die sociaal en/of economisch gebonden zijn 

aan Laag Zuthem,  maar de doelgroep  zou daar geen 

behoefte aan hebben. De Kroon, waar het beroep 

dient, is van mening dat acht woningen, goedkoper 

dan de vier grote geplande huizen, sneller van de hand 

zullen gaan. Advies is wel in etappes te bouwen. 

Uiteindelijk worden de woningen, vanaf nummer 2, 

aan de Kolkweg gebouwd in 1989 en 1990. 

’t Weegel en ‘t Solen 

In de krant (Salland) van 12 februari 1992 vinden we 

een weergave van een vergadering van PB en B en W 

onder andere over woningbouw. In het bestemmings-

plan van de gemeente is opgenomen zo veel mogelijk 

woningbouw uit te voeren tussen Kerk, Langeslag en ‘t 

Trefpunt. Op een vraag naar ouderenwoningen 

antwoordde B en W dat daar geen verzoeken voor zijn 

ingediend. Maar volgens de vragensteller is er wel 

behoefte aan, bijvoorbeeld bij oude agrariërs die nadat 

ze gestopt zijn met hun werk graag in Laag Zuthem 

willen blijven wonen. In het gemeenteplan zijn wel 

twee premiewoningen gepland die geschikt zijn als 

seniorenwoning. 

Het eventueel verplaatsen van het speelveld voor de 

kleuters baart wel zorgen, de sprekers willen een 

betere toegang, een hek, een tweede schommel en 

nieuw zand. “Het college zal de huidige omheining en 

de toegang niet veranderen, maar zal wel voor een 

tweede schommel en nieuw zand zorgen”. Opvallend is 

dat in die tijd de afstand tussen bewoners en politiek 

gering is. PB vergadert regelmatig met B en W en op 

het niveau van schommel en zand worden rechtstreeks 

met B en W afspraken gemaakt. Dat kun je je 

tegenwoordig nog maar moeilijk voorstellen. Hoe het 

ook zij, het resultaat is woningbouw aan ’t Weegel in 

de jaren ’80 en ’t Solen in de jaren 90. 

Woningbouw in Laag Zuthem: de aanhouder wint 

Plaatselijk belang 



De Zunnebelt 

Maar het blijkt nog niet genoeg. In de Dorpsomroeper 

van februari 2000 is het thema op de jaarvergadering 

van PB: waar kan gebouwd worden de komende jaren? 

Een onderzoeksbureau presenteert de uitkomsten van 

een locatieonderzoek in opdracht van de gemeente 

Heino.   

In april 2000 blijkt het om drie locaties te gaan: op de 

plaats van de boerderij van de Familie Dijk, het speel-

veldje op het terrein van de familie Van Munster, of op 

het terrein van loonwerkersbedrijf Kooijker en van 

Dieren. Dat het speelveldje als locatie wordt genoemd 

leidt tot gemor onder de bewoners. De gemeente 

Heino zal de situatie opnieuw bekijken. 

In oktober 2000 verwacht burgemeester van den Berg 

duidelijkheid nog in dezelfde maand. In december van 

dat jaar blijkt dat de landinrichtingsdienst in overleg is 

met de familie Dijk, “tevens gaf de burgemeester aan 

dat er pas in 2003 gebouwd mag worden.” 

De nieuwe gemeente Raalte vindt in april 2001 dat 

bebouwing van een gedeelte van het speelveld  de 

beste oplossing is. Zeven woningen moeten het 

worden, er blijft dan nog genoeg speelveld over. In mei 

van dat jaar praat de commissie voor volkshuisvesting 

en ruimtelijke ordening verder. Het college wil hetzelf-

de jaar een eerste plan voor uitvoering hebben….. 

Maar in juni 2001 lezen we het volgende “de gemeente 

wil de bouw van woningen in de dorpen beperken”. 

Overheidsbeleid zou zijn dat de dorpen niet te snel 

mogen groeien en de gemeenten Raalte dus minder 

woningen mag bouwen. De voorgestelde verdeling van 

deze armoede is 70% in Raalte en 30% in de dorpen. 

De PB’s van de dorpen stellen voor die verhouding te 

wijzigen in 60-40, gezien het totale inwonertal in de 

dorpen. Wordt vervolgd…. 

Als het aan de bewoners van Laag Zuthem ligt heeft 

woningbouw op het terrein van Kooijker van Dieren de 

voorkeur, zo blijkt uit een inventarisatie van augustus 

2002. Je kunt ook van dat moment zeggen: wordt 

vervolgd. Uiteindelijk worden er aan de Zunnebelt vijf 

woningen gebouwd in 2007 op het “van Munsterveld”. 

De Kleine Hagen 

In december 2007 is er opnieuw een inventarisatie van 

de belangstelling voor een kavel in Laag Zuthem. PB 

gaat in overleg met de gemeente Raalte. Wens: “… dat 

de gemeente in ons dorp kavels uitgeeft waar belang-

stellenden zelf een woning kunnen bouwen zonder 

tussenkomst van dure projectontwikkelaars.” In maart 

2008 vraagt PB de gemeente om duidelijke procedures 

voor toekomstige woningbouw, om te voorkomen dat 

nieuwbouw op de lange baan komt. In 2009 meldt de 

Dorpsomroeper dat de gemeente heeft aangetoond 

dat bebouwing aan de Kolkweg niet financieel haalbaar 

is. Als alternatieve locatie wordt de Grote Hagenweg 

genoemd. De eerste verkenningen worden samengevat 

in een startnotitie. Dit project ontwikkelt zich in de 

jaren daarna tot de Kleine Hagen. 

Ook hier is de aanloop lang. In 2008 zijn er 13 belang-

stellenden ingeschreven. De Provincie moet nog wel de 

locatie toewijzen. In 2010 is het plan om 40 woningen 

in 22 jaar te bouwen aan de Grote Hagenweg. In 2011 

is er een programma van eisen, zijn er verwachtingen 

en is er crisis op de woningmarkt. In 2012 is de conclu-

sie dat het plan te duur is. Er dreigt een tekort van 1,1 

miljoen. In december 2012 is er een bespreking over 

de 1e fase van nieuwbouwwijk De Kleine Hagen.  

Ook op deze locatie komt het uiteindelijk allemaal 

goed. De eerste bewoner, Derk Ulderink, bouwt zijn 

huis in 2015. Niet alleen dat, er is ook een nieuwe brug 

bijgekomen die de toegankelijkheid sterk ten goede 

komt. PB meldt periodiek de voorgang van het project 

Kleine Hagen in de Dorpsomroeper, alles ten behoeve 

van “het behouden van een leefbaar dorp.”  

En als slotakkoord: op dit moment zijn de meeste ka-

vels van het eerste gedeelte Kleine Hagen verkocht en 

ligt er een optie op twee kavels. De Kleine Hagen 2 kan 

voorbereid worden. Naar het zich laat aanzien kan bij 

een volgend Jubileum van PB de redactie het wel en 

wee van de woningbouw vanaf 2018 aan de hand van 

de Dorpsomroepers opnieuw over het voetlicht breng-

en. Daarbij kan dan ook het interview van de Stentor 

met PB betrokken worden, zoals hieronder te lezen is. 



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 



Interview in de Stentor   



Ongemakken 

Die conclusie trekt de voorzitter ook in de  

Dorpsomroeper van november 1997: 

 ”In de vorige Dorpsomroeper hebben wij het katten/

vogel en hondenpoep probleem aan de orde gesteld, 

in de hoop een discussie op gang te brengen. 

Ondanks onze oproep, hebben we echter geen 

enkele schriftelijke reactie gekregen. We laten dit 

onderwerp verder rusten, alhoewel wij daarmee niet 

het idee hebben dat het probleem opgelost is”. 

 

Over de hondepoep blijft het daarna stil, wat hierbo-

ven het katten/vogel probleem wordt genoemd leidde 

nog wel tot een (verlate) reactie. De schrijver, tevens 

duiven- en hondenbezitter, besluit zijn standpunt (uw 

wasgoed wordt niet besmeurd door duivenpoep maar 

door die van spreeuwen) als volgt: 

 “Stelling: 

 U mag geen overlast ondervinden van mijn hobby 

c.q. postduiven. Uw kat is een huisdier. U bent daar 

verantwoordelijk voor. Ook voor de schade als uw 

kat een postduif van fl. 1000,-- opvreet. Een hond 

poept en piest buiten maar niet op de stoep of bij 

een ander in de tuin. Met goede wil van alle 

betrokkenen heeft u geen last van mijn duiven en 

ook niet van mijn hond. Maar nu u nog!!” 

 

In april 2000 komt de ergernis opnieuw naar buiten. 

Wat er aan drollen wordt neergelegd “op het voetpad 

aan het eind van de Kolkweg (richting brug) overtreft 

echt ieder voorstellingsvermogen.” Niet prettig als je 

daar je kinderen wilt leren fietsen.  Er wordt een 

beroep gedaan op gezond verstand en sociaal gevoel. 

“Wij rekenen op een poepvrije lente en zomer…”  

 

Goede wil, gezond verstand, sociaal gevoel, het is nog 

steeds nodig. Je kunt nu eenmaal niet alle ongemakken 

met regels en/of toezicht oplossen.      

Samenleven  brengt allerlei ongemak met zich mee. Te 

hard rijden door de straat, ellebogenwerk om een 

parkeerplaats te bemachtigen, burengerucht,  

hondenpoep op de stoep. Over dat laatste gaan 

regelmatig klachten rond, omdat het delict zich door 

de jaren heen voordoet, op de weg maar ook op het 

samenlevingsveld. Het leidt tot kinderwagenwielen 

onder de stront of het profiel van je schoenen vol, 

soms pas opgemerkt nadat een penetrante lucht in 

huis tot nader onderzoek uitnodigt. Het leidt 

doorgaans niet tot oproepen of discussie in de 

Dorpsomroeper, maar in wat oudere nummers zijn we 

toch wat tegengekomen.     

 

In mei 1997 draagt PB in de Dorpsomroeper bij aan de 

discussie over hondenpoep, omdat er op de 

jaarvergadering geen tijd voor was. De voorzitter van 

PB windt er geen doekjes om:  

 “T.a.v. de hondepoep lijkt mij geen meningsvorming 

nodig. Hondepoep op trottoirs en in tuinen is 

verwerpelijk, onnodig en wekt enorme ergernis op. 

Mogelijk, dat sommige hondeliefhebbers het idee 

hebben dat ze (mogelijk) hondenbelasting betalen en 

de gemeente dat dient op te ruimen. ONZIN!!! 

 Voor de duidelijkheid heb ik het hier over een klein 

aantal hondeliefhebbers. Verreweg de meesten doen 

het uitstekend. Ook een klein aantal veroorzaakt 

grote overlast in een kleine gemeenschap als Laag-

Zuthem.” 

 

Kort en goed: we hoeven er niet over de praten want 

zoiets doe je niet. Maar we moeten toch concluderen 

dat dit een strijd is die PB (nog?) niet heeft gewonnen.  

 



Voor de oprichting van Plaatselijk Belang kwam de 

verkeersveiligheid in Laag Zuthem en omstreken 

nauwelijks in het nieuws. Een enkele keer haalde Laag 

Zuthem de krant, omdat het verkeer vast liep. Zoals in 

januari 1940 toen een vrachtauto vast kwam te zitten 

door de zware sneeuwval. Het vehikel kon niet meer 

voor- of achteruit. Een achteropkomende bestuurder 

werd ‘wachtensmoe’ volgens de Zwolsche Courant. 

Een omweg door het weiland werd snel gevonden. 

Waarna de bestuurder tot de ontdekking kwam dat 

zich onder het sneeuwdek een sloot bevond, die zijn 

voortgang belette. Kortom er was weinig verkeers-

problematiek in Laag Zuthem. In de beginperiode van 

de oprichting van Plaatselijk Belang kon de heer van 

Munster op de Kolkweg nog gefotografeerd worden, 

zonder dat er verder verkeer te zien is op de foto. De 

onderstaande foto is in 1965 genomen op de Kolkweg 

ter hoogte van de plek waar nu de ingang naar het 

Zunneweitje is.  

 

 

Met het toenemende verkeer in de jaren zeventig 

en tachtig, neemt ook de verkeersproblematiek en de 

onvrede van de Zuthemers daarover toe. Sinds het 

eind van de jaren tachtig staat dit thema vrijwel 

onafgebroken op de agenda van Plaatselijk Belang.  

In de jaren tachtig duiken de eerste waarschuwings-

borden voor overstekende en spelende kinderen op in 

het dorp.  

 

De Rijkspolitie meet in 1985 de snelheid van de 

passeerde voertuigen in Laag Zuthem, maar komt tot 

de conclusie dat het aantal hardrijders wel mee valt. 

Toch neemt de onvrede onder de bevolking over de 

snelheid binnen de bebouwde kom toe. Bewoners 

schromen ook niet om elkaar daar op aan te spreken. 

Om bewoners bewust te maken van hun eigen gedrag 

staat in de Dorpsomroeper (1991) het volgende wist-u-

datje ‘wist u dat er ook door inwoners uit Laag Zuthem 

te hard wordt gereden op de Kolkweg en de Langeslag?  

Zuthemers en verkeersveiligheid: een blijvend hot item  



Bewoners worden herhaaldelijk verzocht om langza-

mer te rijden en als het kan auto’s op eigen terrein te 

parkeren. Want niet alleen het hardrijden is een 

probleem, ook het landbouwverkeer en het vrachtver-

keer ondervindt veel hinder van geparkeerde auto’s 

langs de kant van de weg. PB treedt begin jaren 

negentig in overleg met Veilig Verkeer Nederland om 

te kijken naar de verkeersveiligheid in het dorp. Te 

hard rijden binnen de bebouwde kom blijft een 

probleem lezen we in de Dorpsomroepers uit die 

periode. In 1994 wordt voor de zoveelste keer de 

ergernis aangehaald van de te hoge snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer op de Langeslag en de 

Kolkweg. Er wordt nog steeds veel te hard gereden en 

nog steeds ook door de Zuthemers zelf. We lezen een 

emotionele oproep van een buurtbewoner uit het 

buitengebied wiens huisdier recent ten prooi is 

gevallen aan een hardrijder. Woonplezier valt weg en 

maakt plaats voor angst en zorgen voor mens en dier. 

De bewoners voelen zich in de steek gelaten, ‘omdat 

het weer eens om de centjes gaat’.  

 

Inmiddels poogt Plaatselijk Belang de verkeersveilig-

heid ook op de politieke agenda te krijgen, al wordt 

daar niet altijd erkend dat de snelheid op de Langeslag-

Kolkweg dramatisch is. In 1995 geven de uitkomsten 

van een snelheidsonderzoek van een extern bureau 

geen aanleiding voor de gemeente voor het aanbren-

gen van verkeersremmende maatregelen. Plaatselijk 

Belang verzoekt om een nieuwe verkeerstelling, omdat 

de vorige in hun 

ogen niet op de 

juiste manier 

gehouden is. Met 

name de manier  

waarop het landbouwverkeer is meegeteld leidt tot 

vragen van PB. En, zo wordt er geconstateerd, het 

hardrijden vindt vooral buiten het spitsuur en 

schooltijd plaats. 

 

We zijn inmiddels in 1996. PB inventariseert zelf welke 

ideeën de Zuthemers hebben om de problemen aan te 

pakken. Gesproken wordt over verkeersdrempels of 

bloembakken als snelheidsbeperkende maatregelen. 

Maar zijn de bloembakken niet lastig voor het 

landbouwverkeer? Zorgen drempels er niet voor dat er 

veel modder achterblijft als er landbouwverkeer over 

gaat? Eén jaar later staan de snelheidsremmende 

maatregelen nog altijd op de agenda. Want, zo staat in 

de notulen van het PB, dit punt kan niet naar tevreden-

heid worden afgehandeld. Vet gedrukt in de notulen 

staat: ‘duidelijk is dat de inwoners van Laag Zuthem 

een duidelijk andere mening hebben m.b.t. verkeers-

remmende maatregelen dan de gemeente Heino’. 

Deze laatste zin illustreert dat de verhoudingen tussen 

de bevolking en de gemeente op dat moment op 

scherp staan op dit punt.  

 

In 1997 vormen de verkeerstechnische problemen zelfs 

de hoofdmoot van de jaarvergadering van PB. Voor 

veel Laag Zuthemers is het sluipverkeer door Laag 

Zuthem een doorn in het oog. De bevolking dringt aan 

op verkeersdrempels, maar de gemeente ziet nog geen 

heil in het aanleggen van drempels. Ook de agrariërs 

zijn niet enthousiast over deze obstakels ‘je moet  

 
Foto: Waarschuwingsbord Kolkweg overstekende kinderen, 1984  

Krantenkop uit 1997 n.a.v. de jaarvergadering PB 



ervoor afremmen’ is één van de argumenten, waarop 

de gemeente betoogt dat dit juist de bedoeling van 

drempels is. PB geeft aan kotsmisselijk te worden van 

de houding van de gemeente, in Lierderholthuis en 

Heino liggen voor kapitalen aan verkeersremmers en 

Laag Zuthem krijgt het niet voor elkaar. Veel dorpsbe-

woners nemen, zo valt te lezen in de krant, niet eens 

meer de moeite om naar de jaarvergadering van PB te 

komen. Ze zijn het gezeur inmiddels hartstikke beu.  

 

Ook deze voorbeelden illustreren weer de gespannen 

verhoudingen tussen het dorp en de gemeente in die 

tijd. Om de geluiden kracht bij te zetten wordt een 

ludieke actie op touw gezet voor de gemeente en 

onder toeziend oog van de Zuthemers en RTV Oost. 

Gerard Adema demonstreert in 1997 met zijn rallyauto 

dat het geen enkele moeite is om op de rechte 

Kolkweg een snelheid van 140 km/uur te halen. 

Wederom kan de gemeente geen 

toezeggingen doen. ‘We hebben er 

wel onze gedachten over, maar we 

moeten een afweging maken aan de 

hand van de middelen die we 

hebben’, luid het argument. Net als 

de mentaliteit van de weggebruiker, 

die moet veranderen.  

 

In 1999 lijkt de Langeslag het te 

schoppen tot pilot-project van de 

gemeente. Maar kort daarna lijkt het 

project weer van de agenda te 

verdwijnen door bezuinigingen.  

Dit leidt tot vraagtekens bij PB dat wederom aan de bel 

trekt bij de gemeente. De situatie bij de school staat 

inmiddels te boek als ‘levensgevaarlijk’. De bevolking 

roept op tot een zebrapad. Landelijk wordt er bekeken 

of de snelheid binnen de bebouwde kommen niet naar 

30 km per uur moet. 

Ook de situatie bij de speeltuin aan ’t Weegel is inmid-

dels onveilig, zelfs daar wordt te hard gereden. De 

gemeente gaat kijken of ze een bord ‘spelende 

kinderen’ wil plaatsen, maar legt ook nu de bal vooral 

bij de aanwonenden van ’t Solen en ‘Weegel. Zij 

moeten vooral zelf ook een ‘veilige snelheid’ hanteren. 

Na vijftien jaar gesteggel gaat de 

schop in het najaar van 2000 in de 

grond aan de Langeslag en de 

Kolkweg. De bomen rechts van de 

Langeslag worden geruimd en maken 

plek voor bloembakken en 

parkeerhavens aan de linkerzijde van 

de weg. Ook aan de Kolkweg worden 

de nodige aanpassingen gedaan, 

maar drempels komen er niet.  

            Stratenmakers aan het werk op de kruising Kolkweg -’t Weegel 

Adema demonstreert hoe makkelijk hoge snelheden te halen zijn op de Kolkweg  



Inmiddels zijn we achttien jaar verder. De verkeers-

veiligheid is nog altijd onderdeel van de PB agenda. 

Afgelopen najaar stonden Bas en Kiki nog vergezeld 

van een groot aantal Zuthemers in de raadzaal, om  

te pleiten voor de herinrichtingsplannen voor de 

Kolkweg en de Langeslag. Een plan dat er kwam door 

een constructieve en nauwe samenwerking tussen 

Zuthemers, PB en gemeente. Bas en Kiki zijn blij met de 

voorgenomen verkeersmaatregelen in Laag Zuthem. 

Bas: ‘De auto's rijden veel te hard, vlak langs het 

schoolplein’. En Kiki: ‘Met dit plan wordt ons dorp 

weer veilig voor jong en oud!’.  

Niet alleen de verkeersveiligheid in de bebouwde kom 

staat op de agenda. Zo staat momenteel de doorstro-

ming op de N35 en de veiligheid op het omliggende  

wegennet hoog op de PB agenda. Een situatie die 

raakvlakken heeft met de N35-problematiek deed zich 

voor in de jaren negentig.  

De bewoners van Laag Zuthem zijn niet gelukkig met 

de plannen van de gemeente Zwolle om de IJsselallee 

door te trekken richting Wijhe. Het grootste bezwaar is 

de gevaarlijke oversteekplaats die dan ontstaat voor 

fietsers vanuit Heino en Laag Zuthem. PB bepleit met 

succes voor de fietstunnel (ongelijkvloerse kruising) op 

de Hollewandsweg/Aalvangersweg, waar de gemeente 

Zwolle in eerste instantie de voorkeur gaf aan een 

gelijkvloerse kruising.  

1991 PB-vergadering met als thema ‘wat ondervindt een kleine kern 

als Laag Zuthem van de uitbreidingsplannen van een stad als Zwolle’.  

Najaar 2017, Bas van Munster, Kiki Scholing en Tijs de Bree spreken 

in tijdens de gemeenteraadsvergadering   

Plaatselijk belang 



Groep 4/5 

Wat heb je allemaal nodig om 

een limousine te maken? 

 Welke vormen? 

 Verhoudingen: lengte anders dan normaal 

 Accessoires: gordel, nummerbord, enz. 

Hoe kun je op een goede manier samenwerken om te 

zorgen dat je werkstuk er goed uitziet? En hoe verdeel 

je de taken bij het presenteren van je werkstuk?  

Groep 8 

Thema Vikingen; Bedenk en maak samen een tekening 

van een Vikingschip. 

Denk hierbij aan: 

 Verhoudingen 

 Kleuren 

 Details 

 Voortbewegen  

 Perspectief 

 3D 

Bedenk hoe je de groep meeneemt in je 

presentatie en laat zien waar je aan gedacht 

hebt. 

 

Drie voorbeelden van werkstukken gemaakt 

en gepresenteerd door de kinderen. Zo 

geven we invulling aan EIGENAARSCHAP bij 

de kinderen. Mooi om te zien hoe die 

ontwikkelingen gaan. 

 

Voor wie meer wil weten….. wees welkom !! 

www.cbsdelinde.nl - 0529-497508 

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

periode en al vast kijken naar wat komt.  

Even terugblikken en vooruit kijken: 

We hebben een prachtig Kerstfeest 

met elkaar gevierd in de kerk aan 

de Langeslag. Fijn dat er zoveel 

belangsteling was, ook van ‘gewone 

dorpsbewoners’. We willen als 

school graag onderdeel zijn van het 

dorp en open staan voor iedereen die hier woont. Het 

Kerstfeest is een manier om te laten zien wat we doen 

en waar we voor staan. Het thema van de kerstmusical 

was: ‘Een herberg is geen plaats voor Hem’ 

De vraag die we onszelf gesteld hebben is: Hebben wij 

wel plaats voor Hem, voor Jezus in onze school, in ons 

huis, in ons hart. Mooi om daar samen mee bezig te 

zijn, om talenten van kinderen te zien en ook mooi om 

samen te zingen en te luisteren naar het ‘Ere zij God’.  

 

In een vorige Dorpsomroeper 

hebben we genoemd dat we 

aan het werk zijn met een 

nieuwe geïntegreerde zaakvakkenmethode. Toen 

moesten we nog van alles gaan ontdekken, nu weten 

we inmiddels waar we over praten. Elke middag van 

13.00 – 14.30 uur werken alle kinderen met Da Vinci. 

Er wordt veel informatie over een thema gegeven, 

maar er wordt vooral door de kinderen zelf heel veel 

gedaan aan onderzoekend leren. Dat is niet alleen 

kennis tot je nemen, maar ook experimenteren, 

knutselen, digitaal onderzoek doen, een werkstuk 

maken in allerlei vormen en uiteindelijk: presenteren.  

Niet alleen door kinderen uit de hoogste groepen, nee 

hoor, alle kinderen doen mee. Op hun eigen niveau 

doen ze onderzoek en laten ze zien 

wat ze ontdekt, onderzocht of 

geleerd hebben. Een paar voor-

beelden aan de hand van foto’s: 

 

Groep 1/2  

De kinderen ontdekken wat er 

gebeurt als ijs gaat smelten. 

 Hoe voelt dat? 

 Hoe lang duurt dat? 

 Welke vormen zijn er? 

 Wat smelt eerder, later, snel? 



Activiteiten op  

‘t Zunneweitje 
Sport instuif 

Wanneer:  Iedere vrijdagavond  

Voor wie:   Basisschool leerlingen en brugklassers  

Hoe laat:  Groep 4/5/6 18.00-19.00 uur 

 Groep 7/8 en brugklas 19.00-20.00 uur 

Locatie:  ‘t Zunneweitje 

Voor actuele informatie of 

vakantie: kijk op www.zuthem.nl 

Zoek je een Maatschappelijke stage of wil je helpen? 

Mail dan naar: sportcommissie@zuthem.nl 

Datum: Activiteit Datum: Activiteit 

13-04-2018 Voetbal 15-06-2018 Basketbal 

20-04-2018 Allesbal 22-06-2018 Slagbal 

18-05-2018 Slagbal 29-06-2018 Allesbal 

25-05-2018 Atletiek 06-07-2018 Tafeltennis 

01-06-2018 Trefbal 13-07-2018 Vrije keus 

08-06-2018 Handbal     

In Laag Zuthem is geen sportvereniging maar wel een 

sportcommissie. Hieronder de mogelijkheden op een 

rijtje voor het seizoen 2018. 

Voor de jeugd: Vanaf  13 april tot aan de herfstvakantie 

wekelijks sporten op het Zunneweitje op 

vrijdagavond, zie ook de flyer. 

Voor de volwassenen: Sporten op maandagavond in 

het Trefpunt onder begeleiding van Ioanna. Momen-

teel zijn de groepen vol maar voor informatie, of 

mogelijk een proefles, kunt je altijd contact opnemen 

met Ioanna, e-mail : jo4physio@hotmail.gr. 

Het aanbod van Sportvereniging Lierderholthuis (SVL): 

Op dinsdagavond heeft SVL de sporthal gereserveerd 

voor de jeugd voor tennisles van 18.00-19.45 uur. Wij 

vinden het leuk als de jeugd uit Laag Zuthem hiervoor 

belangstelling heeft. Als je wilt kun je vrijblijvend even 

binnenlopen of voor meer informatie contact zoeken 

met Eric Berkemeijer (ericberkemeijer@hotmail.com). 

Op maandagavond wordt er kickboksen gegeven van 

18.00-20.00 uur. Het eerste uur is voornamelijk voor 

de jeugd.  

Op maandag- en dinsdagavond wordt er gevolleybald 

van 20.00-22.00 uur. Als je belangstelling hebt, loop 

dan gewoon binnen. Iedereen is van harte welkom. 

 

Jantje Beton is een 

organisatie die het 

buiten spelen van 

kinderen stimuleert. 

We willen dit jaar 

hiervoor met zoveel mogelijk volwassenen en kinderen 

collecteren op donderdag 8 maart. We verzamelen om 

18.15 uur bij het Zunneweitje. Dan gaan we in groepjes 

collecteren. Dus zorg dat je er bij bent! Rond 19.30 uur 

verzamelen we alle collectebussen. De helft van de 

opbrengst is voor de Sportcommissie. Hiervan kopen 

we drinken en nieuw materiaal en bekostigen we een 

extra activiteit. De andere helft is voor Jantje Beton. 

Sporten in Laag Zuthem 

Sporten in Lierderholthuis  



Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem  

 

 

 

 

 

 

 

Nog meer?  

 

Dat leest u in de speciale Koningsdaguitgave welke na 

half april bij u wordt gebracht tijdens onze jaarlijkse 

collecte voor een tegemoetkoming  in de kosten. Want 

zonder u en zonder onze trouwe sponsoren zou er 

geen feest mogelijk zijn. 

 

Tot ziens op 26 en 27 april! 

Het is nog wat vroeg maar de tijd vliegt! Daarom zijn 

we als Oranjecomité weer druk bezig met de voorbe-

reidingen voor de festiviteiten op 26 en 27 april 2018. 

We hebben er weer reuze veel zin in en na lang beraad 

hebben als thema gekozen voor:   

Met dit thema willen we proberen om enkele 

activiteiten uit het verleden opnieuw te gaan beleven. 

Welke dat zijn, dat blijft nog even een verrassing…. 

 

Maar om een tipje van de sluier op te lichten:  

 De tent staat net zoals vorig jaar op het veldje aan 

’t Weegel. 

 De Bounty Hunters zullen op 26 april de tent 

wederom plat spelen.  

 In het voorprogramma de enige echte Laag 

Zuthemse Play back je gek show…. 

Uw stem voor Koningsdag Laag Zuthem levert geld op. Stemt u mee? 

Het Oranjecomité maakt ook dit jaar kans op een 

donatie van Rabobank Salland. Hoeveel is afhankelijk 

van het aantal stemmen dat wij krijgen.  

Veel stemmen = meer geld = meer financiële ruimte 

om een leuk feest voor u te organiseren.  

 

Hopelijk nemen ook dit jaar veel Zuthemers de moeite 

om hun stem op ons uit te brengen. Zo kunnen wij ook 

de komende jaren een gevarieerd programma 

presenteren op Koningsdag. Helpt u ons? 

 

De Rabobank heeft de volgende spelregels opgesteld: 

 

Wanneer: Van 9 tot en met 19 maart 2018 kan er 

worden gestemd voor Hart voor Salland. Tijdens deze 

vijfde editie mogen niet alleen onze leden maar alle 

klanten aangeven wie zij een steuntje in de rug willen   

geven. In ons werkgebied, de gemeenten Deventer, 

Olst-Wijhe en Raalte (+ Haarle), hebben we ruim 

92.000 klanten.  

 

Wie: Iedere natuurlijke persoon die op 1 januari 2018 

bij ons bankiert krijgt de mogelijkheid te stemmen op 

haar of zijn favoriete vereniging of stichting.  

De klanten ontvangen in de week voorafgaand aan de 

stemperiode een unieke persoonlijke code waarmee 

vijf stemmen via internet uitgebracht kunnen worden. 

 

Kunnen we (weer) op u 

rekenen?  

 

Oranjecomité Laag Zuthem 



 

 



Komen en gaan in de vogelwereld 

naar Hongarije om deze vogels te kunnen zien. Maar in 

onze “Gouden Eeuw” waren er in ons land heel wat 

reigerkolonies (van allerlei soorten) die men in de toen 

groeiende steden als een welkome aanvulling op het 

menu zag. Bijna vliegvlugge jonge reigers leveren een 

makkelijk te vangen, smakelijke en forse hap op. Na de 

Gouden Eeuw waren die kolonies dan ook vrijwel 

verdwenen , op wat blauwe- en purperreigers na.  

Zomaar wat voorbeelden, maar er verandert veel, heel 

veel. Zomertortels en fitissen zijn voor mij DE vogels 

van een mooie zomerdag. Vaste prik in mijn jeugd. Ik 

hoorde ze altijd. De fitis hoor ik nu ook nog, maar de  

        zomertortel? Vrijwel verdwenen uit Nederland.  

            De zwarte kraai zie ik dagelijks. Vroeger en nu 

               ook nog. Zijn broertje, de bonte kraai, kwam ik 

                    vroeger ook iedere winter tegen. Aan het 

einde van de winter verdwenen ze weer naar het 

noorden. In december zag ik er nog één, maar dat zou 

wel eens mijn eerste deze eeuw in Nederland geweest 

kunnen zijn. En zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. 

 

Nog even een uitsmijter: Een paar eeuwen geleden 

verschenen er op schilderijen in ons land voor het eerst 

futen. Alleen waren ze bijna onherkenbaar. Net als de 

geschilderde leeuwen en tijgers uit die tijd. Maar die 

hadden de schilders ook nooit zelf gezien, maar 

nageschilderd van een slechte tekening (of van horen 

zeggen). Kennelijk was de fuut toen ook een nieuwe 

(en dus onbekende) soort hier te lande. Prediker zei 

het al: Niets nieuws onder de zon. Maar dat verre 

verleden laat ik maar rusten. 

 

Dus maar nooit zeggen: dat beest hoort hier niet, want 

in mijn jeugd was die er ook niet. Want misschien was 

die er wel toen je opa jong was.  

Ferry Kuyk 

Het is eind januari, eigenlijk midden in de winter, maar 

de dagen zijn weer aan het lengen. En de vogels 

reageren al weer een paar weken daarop. Koolmees, 

zanglijster, turkse tortel en nog veel meer vogels laten 

zich al weer horen. De komende maanden hoor je 

steeds meer vogels zingen. Ieder jaar dezelfde. Of toch 

niet? Vorig jaar hoorde je waarschijnlijk dezelfde 

vogelsoorten. En 10 jaar geleden ook. Maar waren die 

er 100 jaar geleden ook? Of 1000 jaar geleden?  

Om eerlijk te zijn: er verandert heel wat en dat is al 

heel lang aan de gang. Een paar voorbeelden. 

 

De turkse tortel (nu heel algemeen in ons land) ver-

scheen hier pas in 1947! Deze duif kwam oorspronke-

lijk in Europa alleen maar voor in het zuidoosten, maar 

begon in het begin van de vorige eeuw zijn versprei-

dingsgebied uit te breiden naar het noordwesten, 

richting ons land en de aangrenzende landen. Kennelijk 

vonden zij hier een nog niet bezette plek en zij deden 

het dus prima. Nu kom je ze overal in ons land tegen.  

 

De Scholekster is nu (hoe lang nog?) een vrij algemene 

weidevogel. Maar vroeger was deze soort vrijwel 

uitsluitend beperkt tot de kustgebieden, pas na de 

oorlog ging de Scholekster zich ook in het binnenland 

vestigen. En vreemd genoeg niet alleen op weilanden, 

maar ook op de platte daken van flats en schoolgebou-

wen. Wel jammer dat de laatste jaren de Scholekster 

ons hier weer in de steek laat. Waardoor? Ik weet het 

niet. Misschien is voedsel het probleem. Ik weet dat 

Scholeksters die in de duinen broeden een heel laag 

broedsucces hebben. Dat hangt o.a. samen met dat 

oudervogels in de duinen vaak een heel eind moeten 

vliegen om het voedsel voor hun jongen aan te voeren.  

 

Het voorbeeld van de Ooievaar kent iedereen wel. Die 

is de laatste halve eeuw enorm toegenomen. 100 jaar 

geleden waren er ook veel ooievaars in Nederland, 

alleen kwam daar enorm de klad in met als dieptepunt 

een aantal van vijf tot negen broedparen in de jaren 

1974-1977. Voor heel Nederland was dat! Dankzij een 

uitgebreid programma van beschermd broeden nam 

de stand daarna weer toe. 

 

Voor veel mensen zijn de grote zilverreigers 

nieuwkomers. Inderdaad, 50 jaar geleden moest je 



 

 

 

 



Afscheid van Ronald 

Op alle fronten konden we op Ronald bouwen. De 

subsidie voor de Burendag, het regelen van de catering 

samen met Gerard, de boodschappen voor de 

Burendag bij de Sligro, hamburgers bakken tijdens de 

viswedstrijd, als jager tijdens de Vossenjacht… niets 

was teveel. Behalve gezeur, bijvoorbeeld na een 

Burendag, als een dorpsgenoot wat had aan te merken 

op iets kleins, na alle inspanning van de dag, dan was 

het klaar. En dat merkten we dan ook. Om enige tijd 

later weer terug te komen, met een lach op zijn 

gezicht: “dikke … met het hele spul”. Weer door naar 

het nieuwe evenement, weer door naar nog meer 

gezelligheid.  

 

Wij moeten nu door zonder Ronald. Het zal niet meer 

hetzelfde zijn, maar we doen ons best om de glans er 

weer op te krijgen, zoals hij dat vast ook van ons zou 

verwachten.  

 

Laurens, Judith, Esther, Edwin en Jolanda  

Onze lieve Ronald is er niet meer. Onze multimedia-

man, stille kracht, loyale Evenementencommissie 

vriend, we moeten hem missen. Heel wat jaren hebben 

we samen activiteiten georganiseerd, we hebben 

gelachen en gefeest, ook wel eens gemopperd maar 

vooral veel gezelligheid gekend. Nu willen we stil staan 

bij alles wat hij voor ons was.  

 

Ronald werd in 2013 op slinkse wijze de Evenementen-

commissie binnengehaald: op een van de beruchte 

laatste vrijdagen van de maand bij café de Buurman, 

onder het genot van een drankje (of wat) gingen 

Marloes en Jolanda met name de mannen langs, op 

zoek naar wat spierkracht om de commissie te 

versterken. Alle vleiende woorden kon Ronald 

natuurlijk niet weerstaan, dus werd ook hij aan het 

lijstje Evenementencommissieleden van Laag Zuthem 

gevoegd.  

 

Ronald bleek de man van de multimedia. Hij organi-

seerde samen met Mirjam de fotografieworkshop. 

Eerst in het Trefpunt, later ook buiten, tot op het dak 

van Den Alerdinck. De workshop was zelfs zo’n succes, 

dat een jaar later voldoende vraag was om nog een 

workshop te organiseren.  

Ook werden zijn multimedia kwaliteiten zichtbaar bij 

het organiseren van de Spokentocht. Waar in eerdere 

jaren de deelnemers werden opgefokt met wat 

geluiden en een griezelverhaal, zorgde Ronald er al 

weken van te voren voor iedereen de stuipen op het lijf 

te jagen met zijn trailers, die volop gedeeld werden op 

social media, om op de avonden zelf ook nog flink uit 

te pakken met een door hemzelf samengestelde 

horrorcompilatie. Het is voorgekomen dat door alleen 

het kijken hiernaar sommige Zuthemers het bos niet 

meer in durfden…  

Het laatste jaar verzorgde Ronald ook de flyers. Met 

het grootste gemak plaatste hij de nodige foto’s en 

plaatjes met alle tekst binnen de beschikbare ruimte, 

die vervolgens nog tig keer gewijzigd werden en hij 

zonder mopperen alles weer aanpaste.  

Super handig, zo’n man die van alle apparaten 

verstand heeft en ook nog eens thuis van alles had 

liggen. Van beeldschermen tot snoeren, van 

spelcomputers tot complete tv’s… met de huisraad van 

Ronald konden we heel wat evenementen organiseren. 



Er gebeurt veel in het Trefpunt. We blikken vooruit op 

de komende activiteiten en terug op de afgelopen 

periode.  

 

Bierproeverij 

Een vaste activiteit zijn de bierproefavonden van Gerrit 

en Mathilde van Erven. Houd de agenda van de 

Trefpuntwebsite in de gaten. De eerstvolgende 

bierproeverij is op vrijdag 2 maart a.s. 

 

Samen koken (en eten) 

Maximaal 20 personen gaan maandelijks samen aan 

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

voor de data. We gaan aan tafel om 18.00 uur, 

voorafgaand aan de café-avond. Wil je komen eten, 

koken of allebei?  Meld je dan aan bij Akkie Tichelaar 

(06-16251462). De eerstvolgende maaltijd kan 

genuttigd worden op vrijdag 2 maart. 

 

Toneel HakkeTakke 

Op vrijdag 9 en zaterdag 10 maart voert de 

toneelvereniging HakkeTakke het toneelstuk ‘Een 

crimineel mooi weekend’ op. Zet het in je agenda en 

houd deze data vrij.  

 

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 ‘t Trefpunt. Schuif 

gezellig aan als je in de gelegenheid bent. 

 

Zelf iets organiseren? 

Heb jij zin om een spetterend muziekspektakel of iets 

heel anders te organiseren? Aarzel dan niet. Het 

Trefpunt staat ter beschikking. Meld je dan bij het 

beheer of benader een van de bestuursleden.  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Opschoondag 

Op 24 maart a.s. gaan we in en rond het Trefpunt 

opruimen en schoonmaken. We willen dat met 

ongeveer tien dorpsgenoten gaan doen. 

Aanmelden…. ? Graag! Via trefpuntinfo@gmail.com.  

 

In de afgelopen periode waren er weer leuke 

activiteiten in ‘t Trefpunt. 

 

Muziek in het Trefpunt 

Op 15 december traden 

onze dorpsgenoten 

Noel en Lynn Shannon 

op in het Trefpunt 

tijdens de Irish Night. 

Samen met de 80 

bezoekers kunnen we 

spreken van een zeer 

geslaagde avond. De 

Irish coffee was niet aan 

te slepen. Ook Guinness 

werd veel gedronken. 

Bovenal was de muziek 

top. Een scala aan Ierse folk maar ook pop en rock 

kwamen voorbij. Dank aan Noel en Lynn Shannon.  

’t Trefpunt 



We gaan dit zeker nog een keer plannen in 2018. Dat 

wordt dan weer een hele andere avond met deze 

muzikale duizendpoten, die kunnen putten uit een heel 

groot repertoire. “U vraagt en wij spelen” is misschien 

wat veel gezegd, maar ze komen in de buurt. 

Misschien wel een start van een traditie. Het Trefpunt 

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

 

Nieuwjaarsochtend 

Op 1 januari 2018 was ‘t Trefpunt vanaf 00.30 uur 

geopend. Een groot succes. Veel mensen wisten de weg 

naar ‘t Trefpunt te vinden. Het is zeker de bedoeling dit 

volgend jaar te herhalen. De vrijwilligers hebben zich al 

gemeld. De suggestie om een aftelmoment tot 

middernacht te doen nemen we zeker in overweging. 

 

Vanuit het bestuur praten we je even bij over de 

lopende zaken. 

 

Oud ijzer 

Een belangrijke bron van inkomsten voor 

‘t Trefpunt is de verkoop van ingezameld oud ijzer. De 

data staan op de website www.trefpunt.zuthem.nl.  

 

Zuthem in beweging 

Iedere maandagavond wordt er groepsfitness gegeven. 

Goed voor de gezondheid. Er wordt nu ook gebruik 

gemaakt van de fitness apparaten buiten aan de 

Zunnebelt. 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 verzorgd ook de fysiotherapie in Laag Zuthem 

en omgeving (www.fysiomobilae.nl). 

Bestuur en beheer 

 

Achterwacht voor het beheer  

We zijn nog steeds op zoek naar een paar 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 schietvereniging en toneel en voor vergaderactivi-

teiten. Tijdens de afwezigheid van de vaste beheerders 

staan er geen feesten en partijen in de agenda. 

Mogelijk wordt je gevraagd even koffie te zetten of de 

vaatwasser te vullen.  

 

Financiën 

We zijn er waarschijnlijk in geslaagd een nieuwe 

penningmeester te vinden. We nemen als bestuurslid 

afscheid van Jasper Rog die ons financieel vakkundig 

door de renovatie heeft geleid. De administratie en het 

factureringsproces zijn nu ook op orde. Jasper bedankt. 

 

Het eerste volledige jaar (2017) werd afgesloten met 

een winst, die ons in staat stelt voldoende te 

reserveren. Dat is in het verleden wel eens anders 

geweest. Hier zijn we heel blij mee. De vaste huur-

inkomsten lopen in 2018 wel terug. We verwachten dit 

te compenseren met onder andere de verhuur van de 

ruimtes in ‘t Trefpunt.  

 

De maandelijkse café avond 

Ben je 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. De eerstvolgende is 

op 2 maart. Gerrit en Mathilde van Erven organiseren 

dan een bierproeverij. Elke keer weer verrassend leuk. 

Het bestuur nodigt iedereen uit om op de eerste vrijdag 

van de maand zijn of haar idee te realiseren. Maar ook 

zonder activiteit is het er gezellig.  

’t Trefpunt 



Heb je ook elk jaar het probleem iets te bedenken voor 

Moederdag? Misschien heb ik de oplossing! Wat dacht 

je ervan om haar een HIGH TEA cadeau te geven!? 

Helemaal verzorgd, het enige wat je hoeft te doen is je 

moeder opgeven, dan maken we er 

samen een leuke middag van! 

 

Wat:  HIGH TEA voor moeders 

Wanneer:  13 mei 2018  

Waar:  ’t Trefpunt, Laag Zuthem 

Tijd:  start 14.30 uur (tot ongeveer 17.30 uur) 

Kosten:  € 12,50 per persoon 

 

 

 

Geef je moeder op en stuur vóór 28 april 2018 een mail 

naar annekelubbers65@gmail.com, vol is vol! 

 

Met vriendelijke groet, Anneke Lubbers 

Vrijwilliger worden?   

Vele handen maken licht werk. Spring in de 

vrijwilligerspool en doe mee. Eén keer per jaar een leuk 

vrijwilligersfeest en eeuwige roem is de beloning. 

Aanmelden kan op trefpuntinfo@gmail.com. 

 

Rondom het Trefpunt 

Dit voorjaar wordt de bestrating aan de achterzijde van 

het Trefpunt aangepakt. 

Meer weten over het Trefpunt 

Wil je de laatste stand van zaken weten over ‘t Trefpunt 

en de activiteiten die er plaatsvinden? Kijk dan 

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

op de facebookpagina van Laag Zuthem. 

’t Trefpunt 

Moederdag HIGH TEA!!! 



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

Binnenkort treden de spelers van toneelvereniging 

Hakke Takke weer voor u op. Sinds oktober oefenen zij 

iedere woensdagavond in het Trefpunt onder de 

regisserende leiding van Willy Koerhuis. De 

uitvoeringen zijn op 6 maart ’s middags om 14:00 uur 

(bejaarden en genodigden) en op vrijdagavond 9 en 

zaterdagavond 10 maart. De aanvang is om 20:00 uur. 

Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen 

tijdens de bekende verloting! Wij hebben er weer veel 

zin in en hopen u dan ook op één van deze avonden te 

verwelkomen. 

Een ‘crimineel mooi weekend’ speelt zich af in het 

gezin van de familie van Laar. Vader Gerard, doet als 

politieagent bureaudienst, maar zou het liefst in de vut 

gaan. Zijn vrouw Els heeft wel leuk werk, zij helpt in het 

nabijgelegen bejaardenhuis met het organiseren van 

gezellige avondjes voor de bejaarden. Zoon Karel 

studeert kunstgeschiedenis; hij is een wat verlegen 

type en heel anders dan zijn vrolijke en levenslustige 

zus Ankie. Zij werkt op het advocatenkantoor van de 

firma van Achtersten. Ieder huisje heeft zijn kruisje,  

ook dat van de familie van Laar. Het gezin heeft grote 

financiële problemen. Het salaris van Gerard is niet erg 

hoog en Els brengt met haar vrijwilligerswerk niets in 

het laatje. De kosten voor de studie van Karel zijn 

torenhoog en Ankie heeft ook weinig financiële 

inbreng. De politieleiding kampt met een cellentekort 

in de huizen van Bewaring en besluit dat politiemensen 

af en toe een weekend gevangenen in huis moeten 

nemen. Het gezin van Laar krijgt twee gedetineerden 

toegewezen: de brandkastkraker Jean Boulanger en de 

vervalser Piet Pegels, alias de rijmelaar. Jean en Piet 

ontdekken de financiële problemen van de familie en 

nemen het besluit om deze mensen extra financiële 

middelen te verschaffen. Dat brengt de gebeurtenissen 

in dit weekend in een stroomversnelling. De 

overbuurvrouw die een oogje heeft op zoon Karel, de 

bekakte advocaat Ben van Achtersten en de 

gevangenispredikant Vader Franciscus, maar bovenal 

de charmante Jean Boulanger en de rijmende Piet 

Pegels spelen allemaal een rol tijdens het crimineel 

mooie weekend van de familie van Laar. 





Ha dorpsgenoten!  

Weer een berichtje uit Arnhemland. Inmiddels is het al 

een jaar geleden dat we vertrokken uit Laag Zuthem. 

Een jaar vol met mooie en moeilijke momenten. We 

schreven er een blog over op www.deknigges.nl mocht 

je geïnteresseerd zijn.   

Onze zomervakantie zit er hier weer op. Zes weken 

lang hadden de jongens geen Australische school. Wel 

’mama-school’ - dat gaat gewoon door. Micha zit 

inmiddels in groep 2, en kan al aardig wat 

letters herkennen en woordjes vormen. 

Het is echt even schakelen om je kind 

thuisonderwijs te geven, maar steeds 

vooruitgang zien maakt het waardevol. En 

het feit dat er even geen andere optie is, 

maakt dat je niet te lang kijkt naar die 

leuke foto’s op Facebook van basisschool 

de Linde! Micha kreeg een super leuke 

verjaardagskaart van zijn De Linde klasje. 

Hij was er zo blij mee! De foto die in december 2016 is 

gemaakt kwam weer tevoorschijn. Ja, hij vraagt nog 

geregeld naar Laag Zuthem. Het blijft toch wel ons 

dorp. Gelukkig hebben we ook ontspanning gehad in 

de zomervakantie hier: Harriëtte haar ouders kwamen 

twee weken langs - heerlijk om ons eigen leven te 

delen. En we zijn met ons hele gezin een poosje in 

Gove geweest. In Gove zit onze MAF basis, en dat is 

ook de plek met het zwembad & leuke strandjes. 

Heerlijk om weer even andere dingen te kunnen doen.  

 

Inmiddels zijn we weer in Ramingining. Wilfred heeft 

weer veel kunnen vliegen, hij zit al bijna op 750 

vlieguren. Hij blijft het fantastisch mooi vinden om te 

mogen vliegen. De laatste weken kreeg hij er een 

uitdaging bij: het weer! Er is hier veel regen en onweer 

geweest. In één  week tijd is er in Ramingining 400 mm 

aan regen gevallen. In Nederland valt ongeveer 900 

mm per jaar! Keihard kwam de regen naar beneden.  

 

Harriëtte is begonnen met een vrijwilligers-

baantje. Eén dag in de week helpt ze op een 

soort van jobcoach-plek Aboriginals om terug 

te komen in hun werkritme, sollicitaties te 

schrijven en alle formulieren erom heen te 

regelen. De meeste Aboriginals kunnen slecht 

Engels, dus je kunt je voorstellen dat je een 

hele ochtend nodig hebt om uiteindelijk een 

sollicitatiebrief uit te kunnen printen. Voor de 

rest zijn er allerlei workshops voor de Aboriginals 

(koken, sierraden maken, naaien, verven). Het is leuk 

voor Harriëtte om meer Aboriginal vrouwen te leren 

kennen en ze vindt het ook heerlijk om af en toe even 

de jongens achter te laten bij Wilfred.   

 

Hartelijke groeten,  

 

Wilfred en Harriëtte Knigge  

Micha en Ruben  

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 
 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, 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 Zuthem 
 Secretariaat, Eddy van Hijum, 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 


