
Dertigste jaargang - nummer 2 - juli 2018 

 
 

Het zal u ook niet zijn ontgaan dat er aan de Kleine 
Hagen flink word gewerkt. Er komt een drie onder een 
kap en er worden ook nog een aantal vrijstaande 
woningen gebouwd. We zullen met veel interesse 
volgen wat daar tot stand komt. Binnenkort zal PB 
overleg hebben over plan 2 van de Kleine Hagen, met 
speciale aandacht voor het in Laag Zuthem houden van 
de “eigen” inwoners. 
 
U heeft in het dorp misschien wat mannetjes van de 
gemeente gezien die met een camera-inspectie de 
sloot en duikers hebben bekeken in de Langeslag en ’t 
Weegel/ Solen. Deze sloot loopt geheel over particulier 
terrein. Naar aanleiding van vragen over de functie en 
het functioneren van deze sloot heeft de gemeente 
aangeboden een inspectie uit te voeren en de functie 
van de sloot te beschrijven. Met deze bevindingen zal 
het hoogstwaarschijnlijk nodig zijn gezamenlijk het 
beheer van de sloot op te pakken. Wellicht kunnen we 
u meer vertellen in de volgende Dorpsomroeper. 
 
Als laatste willen wij onze leden herinneren aan de 
contributie van 2018, wij zien graag uw betaling van  
€ 10 tegemoet. Tip: maak er een jaarlijkse 
automatische betaling van. 

 
Beste Zuthemers, 
We kijken terug op een geslaagde jaarvergadering met 
een goede opkomst. Er waren belangrijke 
onderwerpen te bespreken zoals woningbouw, 
herinrichting Kolkweg/Langeslag, N35 Ganzepan, 
verkeersveiligheid en wat dies meer zij. 
We namen afscheid van bestuursleden die met veel 
passie zich hebben ingezet voor Laag Zuthem. 
We mochten ook al een nieuw bestuurslid welkom 
heten en deden een oproep voor nieuwe leden. Daar 
werd fantastisch gehoor aan gegeven! Bedankt 
allemaal. 
 
Het onderwerp hondenpoep stond ook weer op de 
agenda. Ik kan u melden dat er een aanvraag loopt 
voor zakjesdispensers. Laten we er als hondenbezitters 
bij stil staan dat er veel honden zijn in dit dorp en dus 
ook veel poep. Met opruimen houden we de straten 
fris en blijft Laag Zuthem een fijne plek om te wonen 
en te spelen. 
 
Nu de N35 officieel in gebruik is genomen hopen we 
natuurlijk dat het sluipverkeer sterk afneemt. 
Zorgen rond de N35 zijn er nog steeds.  Niels Tomson 
bijt zich er flink in vast om de kruising bij de Ganzepan 
veiliger te krijgen. PB’s uit meerdere plaatsen hebben 
hun krachten gebundeld. 
 
 

Bestuurspraat 

30 jaar 



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 



Kr8 van Raalte – Kernteam Laag Zuthem 

Iedereen heeft wel eens een goed idee om het wonen 
in Laag Zuthem nog leuker te maken. Vaak lukt het om 
zo’n idee samen met bijvoorbeeld buren op te pakken. 
Maar wat doe je als dat niet lukt?  
Daarom hebben we in Laag Zuthem, net zoals in elk 
ander dorp in onze gemeente een eigen Kernteam dat 
zich inzet om de leefbaarheid op het gebied van zorg 
en welzijn in Laag Zuthem te vergroten. Je kunt bij het 
Kernteam aankloppen als je behoefte hebt aan mensen 
die meedenken of jouw initiatief ondersteunen. Dit kan 
bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse buurtmaaltijd, 
een bewegingsactiviteit, of het organiseren van een 
schoonmaakactie in het dorp. 
 
Wie zitten er in het Kernteam? 
In het Kernteam zitten medewerkers van zorg-, 
welzijns- en vrijwilligersorganisaties en vaak ook 
inwoners uit het dorp of uit de buurt. Samen kijken ze 
naar hoe het in het dorp gaat op het gebied van 
vitaliteit, meedoen, verantwoord wonen en omzien 
naar elkaar. Hierbij kun je denken aan allerlei zaken, 
zoals: 
• Zijn er genoeg ontmoetingsmogelijkheden in het 

dorp? 
• Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp 

nodig hebben? 

• Is er behoefte aan een voorziening die er (nog) niet 
is? Bijvoorbeeld vervoer, een speelveldje, een 
klussendienst voor mensen met een beperking, 
enzovoorts. 

 
Contact opnemen met het Kernteam 
Heb jij een goed idee, maar weet je niet hoe je 
hiermee verder moet? Neem contact op met Saskia 
Pijnappel, tel.nr.: 06 13678478,  de opbouwwerker in 
het Kernteam. Heb je een vraag over zorg? Neem dan 
contact op met Heidi Lammertsen, tel.nr.: 06 53 51 25 
28, de S1 wijkverpleegkundige. Mailen kan ook naar 
kernteam@raalte.nl.  
 
Op de hoogte blijven?  
Wil jij op de hoogte gehouden worden over al het 
nieuws vanuit het kernteam Laag Zuthem? Dat kan! 
Meld je gratis aan voor de meeleesgroep en ontvang 
nieuws en informatie die gedeeld wordt voor en vanuit 
het kernteam Laag Zuthem. Stuur een e-mail naar 
kernteam@raalte.nl om je aan te melden.  

De Dorpsomroeper en de privacyregels 
Het zal velen niet zijn ontgaan: vanaf 25 mei 2018 geldt 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, 
meestal aangeduid met AVG. Voor heel Europa gelden 
dezelfde regels op het gebied van de privacy. De 
afkorting AVG moet niet verward worden met AGV: 
Aardappels, Groente, Vlees, het type maaltijd waar 
velen mee zijn grootgebracht. 
 
Voor de Dorpsomroeper heeft de AVG ook gevolgen. Er 
worden foto’s gepubliceerd en het colofon bevat 
allerhande persoonsgegevens, zoals naam, adres, 
telefoonnummer en emailadres. Bovendien wordt de 
elektronische versie gepubliceerd op de website 
www.zuthem.nl.  
De AVG somt de grondslagen op die verwerking van 
persoonsgegevens mogelijk maakt. Voor de gegevens 
in de Dorpsomroeper geldt de grondslag Toestemming.  

Met de drukkerij die de Dorpsomroeper produceert zal 
een zogeheten verwerkersovereenkomst gesloten 
worden. Daarin staat kortweg geregeld dat de 
drukkerij verantwoord met de gegevens zal omgaan.  
 
In het colofon is een tekst opgenomen over toestem-
ming voor publicatie van de persoonsgegevens in de 
papieren versie en voor de duur van de plaatsing op de 
website van Laag Zuthem (ca. 3 maanden). Iedereen 
kan de redactie melden dat zijn of haar gegevens 
aangepast moeten worden of geheel verwijderd 
(toestemming ingetrokken).  
Als het gaat om individuele bijdragen in de 
Dorpsomroeper, zoals interviews, zal naast akkoord 
met de tekst ook toestemming gevraagd worden voor 
het plaatsen van een of meerdere foto’s.  

De Redactie 



 

 



Jenny en Willem ten Broeke verhuizen na 65 jaar op de 
Hooge Bosch te hebben gewoond naar buurdorp 
Heino. Daar hopen wij nog lang van onze oude dag te 
kunnen genieten. Jenny en Willem zijn allebei in de 
gemeente Wijhe geboren, Jenny dicht bij het Nijenhuis. 
Jenny ging in Heino naar school en Willem, die dichtbij 
Lierderholthuis woonde, deed dat in Laag Zuthem. Op 
klompen zes kilometer lopen, in de winter ’s-morgens 
in het donker weg en ’s-avonds in het donker weer 
terug. Onze ouders brachten ons nooit naar school, 
ook de eerste dag niet. Mijn moeder kwam alleen met 
het kerstfeest. Dan kregen we meestal een sinaasappel 
en een kleurboek. En daar waren we dan heel blij mee.  
 
In 1953 zijn we van Lierderholthuis naar Laag Zuthem 
verhuisd. Dat was een veel grotere boerderij dan waar 
we vandaan kwamen. Van drie naar zes hectare, dat 
was in die tijd heel wat. In 1959 kwam Jenny er bij. Er 
kwamen vier kinderen die allemaal in Laag Zuthem 
naar school zijn geweest. 
 
Het dorp is in die jaren heel wat veranderd. Toen 
stonden er ongeveer 32 huizen en nu zijn het er…..?  
 

Een heel verschil. Maar we hadden toen van alles in de  
buurt: een bakker, een smid, een fietsenmaker, garage, 
sloopbedrijf, taxivervoer, kruidenierswinkel, 
snoepwinkel, verzekering, postkantoor, mandenmaker, 
veehandelaar, benzinepomp, station, kerk, school, 
loonwerker. Ik weet nog precies waar alle huizen in het 
dorp stonden. En de bewoners kende ik allemaal van 
naam en bijnaam. Wat dat betreft is er heel wat 
veranderd. 
 
Later kwamen de verenigingen in het houten Trefpunt: 
schietvereniging, bejaardensoos en toneel, waar ik zelf 
ook jaren aan heb meegedaan. Koninginnedag was 
altijd een groot feest bij Kooijker en Van Dieren in de 
schuur. Nu is er van alles te doen in het nieuwe 
Trefpunt en op de speelweide. 
 
We hebben een mooie tijd gehad en altijd met plezier 
op de Hooge Bosch gewoond. Ik denk dat de nieuwe  
bewoners zich hier snel zullen thuis voelen.  
 
De familie ten Broeke wenst de bewoners van Laag 
Zuthem alle goeds toe! 

Afscheid van Laag Zuthem 
Met enige regelmaat worden nieuwe bewoners in Laag Zuthem via een stukje in de Dorpsomroeper aan jullie voor-
gesteld. Deze keer gaat het andersom: Jenny en Willem ten Broeke stuurden deze tekst op waarin ze afscheid nemen 
van Laag Zuthem. 

Open kerk NGKV ''De Regenboog" 

Voor het tweede jaar willen we in de zomermaanden 
juli en augustus 1 dag in de week de kerk openstellen 
voor belangstellenden, passanten, inwoners van Laag 
Zuthem/Heino en omgeving, vakantiegasten in de regio 
en natuurlijk ook voor de leden van de kerk. Sinds het 
voorjaar zijn GKV ( Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) 
en NGK (Nederlands Gereformeerde Kerk) samen-
gegroeid en -gevoegd tot één samenwerkings-
gemeente "De Regenboog". In dat kader is ook dit 
initiatief geboren om elkaar beter te leren kennen, 
samen te werken, om van elkaar te leren. 
Daarnaast willen we ons graag open opstellen zodat 
ook anderen een blik achter de kerkdeuren kunnen 
werpen en kunnen genieten van een kleine expositie in 
de oude consistorie gemaakt door leden van de kerk. 

Er is een gastvrouw en/of heer aanwezig die u kan 
voorzien van koffie of thee en er is alle ruimte voor een 
gesprek of informatie over de kerk. 
Als u dit bericht leest in dit blad zijn er al een paar 
open dagen voorbij maar nog genoeg over om dit voor 
uzelf in te plannen. 
 
Dus bent u benieuwd naar deze kerk, de expositie of 
een stukje gezelligheid of aanspraak, schroom niet en 
kom een keer op één van deze dinsdagdagen in juli en 
augustus 2018. 
Adres: Langeslag 38 Laag Zuthem  
Tijdstip: 10.30 - 15.00 uur 
 
Namens de voorbereidingsgroep Open Kerk 



Nieuws van de Evenementen Commissie 

Terwijl we genieten van het mooie weer in onze 
zomerstop blikken we terug op de evenementen 
eerder dit jaar. We begonnen met de workshop 
handlettering, verzorgd door Maaike van de 
Letterfabriek. Zij vertelde alles over de compositie van 
sierletters en versieringen om vervolgens iedereen aan 
het werk te zetten met een eigen ontwerp. Er werden 
mooie creaties ontworpen en met 22 dames was het 
uiteraard ook een gezellige boel. Vol inspiratie en met 
een goodie-envelop  met materiaal sloten we de avond 
af, om thuis verder aan de slag te gaan.  
 
Vaste prik in mei: de vossenjacht! Op zaterdag 26 mei 
verzamelden 48 kinderen op het Zunneweitje om met 
behulp van opa’s en oma’s, vaders en moeders, ooms 
en tantes op zoek te gaan naar de 21 vossen die zich in 
het dorp verschanst hadden. We zagen hoe een koe 
een haas vangt, dat vreemde vogels zich op de 
Wetering hadden gevestigd en dat je ook prima vos 
kan zijn in een zwembadje voor je huis. Het was weer 
oppassen geblazen voor de jager en agent Jaap zorgde 
ervoor dat alles vlekkeloos verliep. En wat was het 
warm! Gelukkig was er zoveel ranja dat we er een 
zwembad mee hadden kunnen vullen ;-). Ondanks de 
hitte werd er fanatiek gejaagd en konden alle kinderen 
met een leuke prijs naar huis.  

Hoe anders was het weer ten tijde van de 
viswedstrijd… Het weerbericht gaf 13 graden aan, 
regen en vooral veel wind. Zou de tent aan de 
Wetering blijven staan? Zouden de Zuthemers wel zin 
hebben om in de kou de hengel uit te gooien??  
Gelukkig bleken onze zorgen voor niets! De tent 
doorstond de winderige nacht, de regen trok weg en 
van de kou trok niemand zich wat aan. De waterkant 
stond vol met onze vaste club vissers, om de eer van 
vorig jaar te verdedigen of om in ieder geval het 
resultaat van vorig jaar te verbeteren. Er werd flink wat 
gevangen; baarsjes, voorns, een enkele keer werd zelfs 
een boom aan de haak geslagen. Uiteindelijk was Wim 
Jansen de winnaar, met heel wat centimeters aan vis!  
 
Na de zomer staan er nog 3 evenementen gepland. Op 
zaterdag 22 september vindt de jaarlijkse Burendag 
plaats. Naast de bekende activiteiten zoals de lunch, 
springkussens en bbq, gaan we dit jaar de hoogte in! 
Houd de brievenbus en onze Facebookpagina in de 
gaten voor de flyer en het aanmelden voor de bbq. Na 
de zomervakantie zal deze in het dorp worden 
verspreid. Daarnaast zijn we ook plannen aan het 
maken voor de Spokentocht op zaterdag 27 oktober en 
de Hollandse Avond op zaterdag 24 november. Zet 
deze data in de agenda en tot dan! 

Oranjecomité dankt Laag Zuthem voor een fantastisch Oranjefeest!  
“Drie keer is scheepsrecht” wordt wel eens gezegd, 
maar voor Koningsdag in Laag Zuthem geldt dat zeker. 
Voor de derde keer op rij blijkt dat de feestlocatie aan 
’t Weegel een geweldige plek is om Koningsdag te 
vieren. Naast de derde playbackshow blijkt ook dat 
Johannes Rypma  en zijn Bounty Hunters voor de derde 
keer van de partij zijn om het Tentenbouwersfeest tot 
een daverend succes te maken.   
 
“Terug van weggeweest” was het thema dit jaar en 
daar hebben we met zijn allen van kunnen genieten.  
We kijken dan ook terug op een zeer succesvol 
Oranjefeest. De zon liet zich uitbundig zien, er was zelfs 
een koninklijke onderscheiding voor Wim Jansen, het 
was lekker druk, iedereen bleef gezellig hangen in de 
tent en rond het veldje en we hoorden achteraf heel 
veel positieve geluiden. Kortom wij zijn meer dan 
tevreden.  

De aftrap van alle festiviteiten begon op donderdag-
avond met het tentbouwersfeest, het was er al snel 
gezellig druk, we zagen leuke, mooie, grappige en 
hilarische playbackacts. De Bounty Hunters wisten 
daarna de tent tot het eind toe gevuld te houden. 
Koningsdag zelf startte ’s morgens vroeg zoals 
gewoonlijk met de optocht. Een prachtig gezicht, de 
sliert versierde karren en kinderen die langs de 
Wetering trok achter de muziek aan. Daarna volgde de 
formele opening van de Oranjefeesten in de tent door 
burgemeester Martijn Dadema die op zijn beurt Wim 
Jansen in het zonnetje heeft gezet. Wim ontving de 
onderscheiding “Lid in de orde van Oranje-Nassau”. Hij 
is de namelijk de onmisbare, technische, stille kracht 
achter alle evenementen en activiteiten die in het dorp 
Laag Zuthem worden georganiseerd.  
De kinderen hebben zich uitgeleefd op de vele spring-
kussens en met de kinderspelletjes. Wibo van der Kolk 



Tot slot, hartelijk dank aan de bedrijven die ons 
sponsorden, uw gift tijdens de collecte en aan alle 
vrijwilligers die een bijdrage leverden aan deze 
Koningsdag. Heeft u ideeën of suggesties, stuur ze ons 
dan via: stichting.oranjefeest@gmail.com  

Oranjecomité Laag Zuthem 

en Jan Hendriks rookten de heerlijkste vissen voor  
Laag Zuthem. Terwijl de kinderen onder begeleiding 
ware graffiti kunstwerken hebben gemaakt. Maar ook 
de 40  tractors die een prachtige Sallandse toer hebben 
gemaakt, de demonstratie met roofvogels en uilen, de 
verkiezing voor de mooiste/snelste/slimste hond van 
Laag Zuthem werden druk bezocht. Na de tiener- en 
kinderdisco is er ’s avonds nog goed feest gevierd 
onder leiding van DJ Joop.   
 
Dit was het Oranjefeest 2018 in een notendop, hopelijk 
heeft u net als wij hier van mogen genieten. 
 
Hebt u de foto’s nog niet gezien? U vindt ze op 
facebook terug. Mocht u zelf ook leuke foto's of video's 
hebben gemaakt en wilt u die graag delen met 
anderen? Mail ze ons, dan voegen we ze toe aan onze 
fotopagina.  

route na de lunch verstoord door een glijpartij van een 
van de deelnemers. Maar met de hulp van ducttape, 
tiewraps, een hoop handige handjes en een geleende 
boormachine is de motor weer rijklaar gemaakt, zodat 
de ADAC weer kon vertrekken. Gelukkig is dit avontuur 

redelijk goed afgelopen, zodat er ’s avonds flink nage-
noten kon worden. Zondagochtend zijn we in twee 
groepen naar Laag Zuthem afgereisd. Patrick kreeg voor 
de zekerheid een “slotje” op zijn rugzak, zodat de 
nieuwe onderbroeken ook thuis zouden komen. De 
beschadigde motor is samen met enkele anderen via de 
autobahn rechtstreeks naar Salland gereden en de rest 
is weer via de glooiende wegen noordwaarts gekeerd. 
Daarbij betrok de hemel steeds verder en op het mo-
ment dat de snelweg in zicht kwam brak het noodweer 
los. Voorzien van regenkleding en aangepast tempo zijn 
de laatste 250 kilometer zeiknat, maar veilig afgelegd.   
 
Al met al een fantastisch weekend waarvoor mijn dank 
aan de organisatie.  

Roel Mikx  

Terwijl de zon eind mei zijn best deed om van Laag 
Zuthem een subtropisch paradijs te maken stonden er 
op vrijdagochtend 25 mei 14 motoren klaar om af te 
reizen naar Berghausen in Duitsland. Dit plaatsje ligt 
tussen Koblenz en Frankfurt en is bekend als 
motorvriendelijk. Via 250 saaie snelweg-kilometers zijn 
we het Ruhrgebied doorkruist en daarna begon het 
echte plezier. Een prachtige route door de glooiende 
landschappen van de deelstaat Rijnland-Palts stuurde 
ons naar Hotel Berghof, waar we de “snellere” mannen 
uit Laag Zuthem weer tegenkwamen. Zij zijn via een 
andere route gereden waarbij de wegen wat sneller te 
berijden zijn. ’s Avonds kwamen de verhalen los onder 
het genot van een biertje en dan blijkt dat zo’n snellere 
route ook zijn nadelen heeft. Patrick’s rugzak was 
opengewaaid en zijn voorraad schoon ondergoed werd 
over de autobahn uitgestrooid. Een bezoekje aan de 
onderbroekenwinkel deed alle tijdwinst weer teniet. 
Zaterdag is er na een goed ontbijt een prachtige route 
gereden onder een stralend zonnetje. Helaas is deze  

14 Motoren een weekend naar Duitsland 



Ach, laat ik eens een stukje gaan hardlopen 
eigen bijdrage niet vergeten: het organiseren van een 
kledingruil, de tweede maal uitgebreid met 
decoratieve spullen.  
En alsof een gezin, een baan en 
sociale activiteiten nog niet 
genoeg zijn: Katja is een echte 
sporter. Ze maakt regelmatig 
fietstochten samen met Hans, 
maar ook hardlopen behoort tot 
het repertoire. Gemiddeld 
tweemaal per week, de laatste 
weken driemaal als voorbereiding 
op de halve marathon van Zwolle. 
Die staat de dag volgend op ons 
gesprekje op het programma. Op mijn vraag wat de 
streeftijd is antwoordt ze 1:50 uur, als het niet te warm 
wordt. De volgende dag fiets ik ’s middags door Zwolle 
en het is wel warm, op het drukkende af. Ik heb al op 
voorhand te doen met de lopers die in dat weer ruim 
21 kilometer moeten doen.   

Willem Eikelboom     

Op een vrijdagmiddag in juni 
spreek ik Katja Talens als een van 
de bewoners die nog niet zo heel 
lang op Zuthem wonen. Sinds juli 
2017 woont ze met Hans aan ’t 
Solen 1, samen met hun kinderen 
Jasmijn en Stef. Jasmijn gaat op 
school in Zwolle en Stef in Laag 
Zuthem. Hans werkt in Amersfoort bij een 
verzekeringsbedrijf. Hij reist wekelijks met de trein 
heen en weer, al werkt hij ook nog wel eens een dagje 
thuis. En dan is er nog de vrijwillige brandweer in 
Zwolle, dat betekent elke week oefenen en regelmatig 
overnachten in de kazerne. 
Katja is leerkracht op een basisschool in Zwolle. Omdat 
ik net in de krant heb gelezen dat het Lager Onderwijs 
een nieuwe cao- akkoord heeft afgesloten komen we 
even te praten over de arbeidsomstandigheden in het 
onderwijs. Vooral vermindering van de werkdruk is een 
aandachtspunt. 
Verhuizen vanuit Zwolle-Noord naar Laag Zuthem is 
niet zo’n grote stap. Zeker niet als je wat groter en 
vrijer wilt wonen en ook meer tuin wilt hebben. In de 
tuin is een moestuin aangelegd, dat is ook prettig in 
vergelijking met een tuin in een Volkstuincomplex, 
zoals voorheen. Die was weliswaar groter maar deze is 
veel makkelijker bij te houden en op zichzelf groot 
genoeg.  
Katja ziet veel samenbindende factoren in Laag 
Zuthem: Koningsdag, de activiteiten in ’t Trefpunt en 
ook die via de Kerk (De Regenboog). Mensen leren 
kennen is dan niet zo moeilijk, bijvoorbeeld via kraam-
visite, of door deelname aan de sport op maandag-
avond, onder leiding van Ioanna. En laten we haar  
 



 
 
Nog even dit: 
 Groep 7/8 is deze week op 

schoolkamp in de bossen bij Hattem, door acties 
hebben ze meer dan € 900,- bij elkaar gespaard en 
gaan daarmee op reis.  

 We hebben eind juni een prachtige Muffendag 
gehad. Veel spelletjes, lekker eten en drinken en tot 
slot een huifkartocht door de omgeving. Leuk!! 

 Fijn dat we toch steeds opnieuw kinderen welkom 
mogen heten op school. Ook kinderen uit andere 
plaatsen. Daar zijn we dankbaar voor. 

 Wilt u even komen kijken….. Wees welkom! 

Informatie: bel de school op 0529-497508 of mail: 
directie@cbsdelinde.nl of kijk op www.cbsdelinde.nl  
Kom langs….. u bent van harte welkom ….. de deur is 
open….. voor iedereen !!  

   -  Fijne zomervakantie allemaal  -   

Chr. Basisschool ‘De Linde’ 
In iedere Dorpsomroeper willen we iets van ons laten horen, u bijpraten over de  
afgelopen periode en al vast kijken naar wat komt. Even terugblikken en vooruit kijken. 

Het einde van dit schooljaar komt al weer in zicht. Bij 
het terugkijken naar vorig jaar zag ik dat we toen ook al 
te maken hadden met warme temperaturen aan het 
einde van het schooljaar.  
 
Wat deze bijdrage aan de Dorpsomroeper anders 
maakt is dat er geen foto’s van leerlingen in staan. In 
het kader van de wet rondom de Privacy zullen we met 
het publiceren voorzichtiger omgaan. Toch hoop ik dat 
u ook zonder foto’s een beeld krijgt van wat er op 
school gebeurt. 
We hebben in april een ouderavond gehad waarin we 
met elkaar gekeken en gesproken hebben over de 
toekomst van de school. Het was goed om te merken 
dat we er samen voor willen blijven gaan, om 
onderwijs in Laag Zuthem te behouden.  
Er is een grote betrokkenheid onder ouders, bestuur 
en team voor De Linde. We maken ons allemaal sterk 
om kwalitatief goed onderwijs te blijven geven. Uit de 
resultaten blijkt dat in alle veranderingen onze 
kwaliteit goed blijft. We zijn ook heel trots op de score 
van de Eindtoets van groep 8: 539,6 wat ruim boven 
het landelijk gemiddelde is. Knap gedaan hoor, groep 
achters! Trots op jullie. 

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, vanaf 1 oktober 18.00-18.45 uur  
 Groep 7/8 en brugklas: 19.00-20.00 uur, vanaf 1 oktober 18.45-19.30 
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 

31-08-2018 Kubb   28-09-2018 Handbal 
07-09-2018 Allesbal   05-10-2018 Trefbal 

14-09-2018 Slagbal   12-10-2018 Allesbal 
21-09-2018 Voetbal   19-10-2018 Vrije keus 



 

 

 

 



 Zo vlak voor de vakanties wordt het, na een drukke 
eerste helft van 2018, rustiger in het Trefpunt. 
 
Bierproeverij 
Een vaste activiteit zijn de bierproefavonden van Gerrit 
en Mathilde van Erven. Ze starten weer op 7 september 
met een avond die in het teken staat van tripel bieren. 
Je kunt dan proeven van de door Zuthemers gebrouw-
en Trefpunt tripel. Het is zeker de moeite waard om 
eens een avond de smaakpapillen te komen testen. 
 
Samen koken (en eten) 
Maximaal 20 personen gaan maandelijks samen aan 
tafel. Raadpleeg de agenda op www.trefpunt.zuthem.nl 
voor de data. We eten 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 
eerste ‘Samen aan Tafel’ is op vrijdag 7 september.  
 
Koffiedrinken in het Trefpunt 
Op de derde woensdagochtend van de maand van 
10.00 uur tot 11.30 uur schenken Gerrie van Munster 
en Marloes Knol koffie in de caféruimte van ‘t Trefpunt. 
Schuif gezellig aan als je in de gelegenheid bent. 
 
Biljarten en darten in het Trefpunt 
Binnenkort wordt een biljart geplaatst. Voorlopig wordt 
dit gehuurd. We moeten ook bekijken of plaatsing de 
verhuurbaarheid niet negatief beïnvloedt. Als dat niet 
het geval is zal bij voldoende belangstelling waarschijn-
lijk tot aanschaf worden overgegaan. Ook zal er 
gelegenheid zijn om te darten. 
  
Zelf iets organiseren? 
Heb jij zin om op een cafe avond muziek te maken in 
het Trefpunt? Dat kan! Aarzel niet om contact op te 
nemen. Het Trefpunt staat ter beschikking.  

Nieuws van ‘t Trefpunt 
Muziek in het Trefpunt 
Wegens groot succes geprolongeerd! Op 21 december 
is er weer een Ierse avond met Noël  en Lynn Shannon.  
 
Nieuwjaarsochtend 2018/2019 
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. We gaan komende 
nieuwjaarsnacht opnieuw open, mogelijk al voor het 
aftellen. De vrijwilligers hebben zich al gemeld. De 
suggestie om een aftelmoment tot middernacht te 
doen nemen we zeker in overweging. 
 
Fairtrade  
De koffie en thee die we in het Trefpunt schenken zijn 
binnenkort Fairtrade. Goede zaak lijkt ons. 
 
Oud ijzer 
Een belangrijke bron van inkomsten voor het Trefpunt 
is de verkoop van ingezameld oud ijzer. Ophalen van 
oud ijzer is 21 juli van 9.30 tot 11 uur. 
 
Zuthem in beweging 
Iedere maandagavond wordt er groepsfitness gegeven. 
Goed voor de gezondheid. Er wordt nu ook gebruik 
gemaakt van de fitnessapparaten buiten aan de 
Zunnebelt. 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 
Ioanna verzorgd ook de fysiotherapie in Laag Zuthem 
en omgeving (www.fysiomobilae.nl). 

’t Trefpunt 



Bestuur en beheer 
 
Achterwacht voor het beheer 
We hebben Monique Abbes bereid gevonden in te 
vallen tijdens afwezigheid van Gijs en Anneke Lubbers.  
 
Financiën en bestrating 
Onze nieuwe penningmeester is Emiel Kamman. 
Hiermee is het Trefpunt bestuur weer compleet. 
De cijfers over het eerste half jaar van 2018 zijn 
positief. We staan er financieel goed voor. Dat moet 
ook want de bestrating aan de achterzijde, die medio 
augustus wordt uitgevoerd, moet nog worden betaald. 
 
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.  

 
 
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 trefpunt@zuthem.nl  
 
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 



Bierbrouwen in Het Trefpunt  

Tussendoor even proeven 
Tijdens het kookproces hebben we drie biertjes 
gekeurd, een blond, een speciaal blond en een tripel. 
Deze drie bieren hebben wij, Gerrit en Mathilde, 
ingeleverd voor de Nederlandse kampioenschappen 
voor amateur-bierbrouwers in Nijmegen. Aan ons de 
mooie taak om als een echte bierkeurmeester de 
bieren te beoor-delen. Is de schuimkraag stabiel en 
stevig? Voldoet de kleur aan de EBC-waarde? Proef ik 
een zuurtje i.p.v. een zoetje? Het kookproces van het 
bier duurt 90 minuten, dus daar hadden we mooi de 
tijd voor. Na het kookproces moet het bier afgekoeld 
worden naar 20 graden. Dat gebeurt door koud water 
via een spiraal door het wort te laten lopen. Als laatste 
stap wordt de gist toegevoegd aan het bier. Gist zorgt 
voor alcohol en bepaalt voor een groot deel de smaak 
van ons bier. 
 
Het resultaat? 
Nu is het afwachten hoe onze tripel gaat worden. Op 
de café-avond in september worden de biertjes 
uitgereikt aan onze brouwers. 

Gerrit en Mathilde  

Het brouwen 
Op zaterdag 2 juni kwamen we met Jan, Henk, 
Jermaine, Marianne, Jan, René, Michiel en Leo bij 
elkaar. Bierbrouwen is nog een hele klus, zo bleek wel 
op deze brouwdag in het Trefpunt. Met 8 man/vrouw 
sterk hebben we een tripel-biertje gebrouwen.  
Als eerste moest alles ontsmet worden, want het 
brouwen van bier is erg infectiegevoelig. Daarna de 
verschillende moutsoorten (pils-, spelt-, amber- en 
caramout) afgewogen en geschroot. Het mout wordt  
gemalen of geplet, waardoor de enzymen het zetmeel  
afbreken tot suikers en de losgemaakte vliesjes als 
filterbed fungeren. Het geschrote mout hebben we 
toegevoegd aan een pan water en daarmee begon het 
maischproces. Het maischen gebeurt op verschillende 
temperaturen. Als eerste moet het wort (zo noemen 
we het water+mout) op 52 graden gebracht. Op deze 
temperatuur breekt het eiwit af en dat zorgt voor een 
mooie, stabiele schuimkraag op onze tripel. Deze stap 
duurt 20 minuten. Daarna 45 minuten op 62 graden 
zodat het zetmeel wordt omgezet in vergistbare 
suikers waardoor alcohol ontstaat. De derde stap, 20 
minuten op 72 graden, zorgt er voor dat zetmeel wordt 
omgezet in onvergistbare suikers voor een zoete 
smaak. Als laatste nog 10 minuten op 78 graden waar-
door de enzymen stoppen met werken. Na dit maisch-
proces moet het wort gespoeld worden. De fijne zak 
met mout wordt boven de pan gehouden en daar 
wordt bijna 8 liter water van 78 graden overheen ge-
spoeld. Nu begint het kookproces waarbij op verschil-
lende momenten de hop, de koriander en de suiker 
worden toegevoegd. Hop zorgt voor de bitterheid van 
het bier en geeft onze tripel een  fijn aroma. Hop zorgt 
er ook voor dat onze tripel lang houdbaar blijft.  





De Knigges hebben het druk, ze zijn aan het verhuizen. 
En niet bepaald van Zwolle-Zuid naar Laag Zuthem. Na 
een jaar vertrekken ze vanuit hun stek in Ramingining 
in Arnhemland (Noord Australië) naar Papoea Nieuw 
Guinea. Nog niet alle visa zijn rond, momenteel zitten 
ze in Cairns in afwachting daarvan. Met behulp van 
mijn oude trouwe Bosatlas krijg ik een indruk waar zich 
dit allemaal bevindt. We zijn benieuwd naar hun 
verhalen vanuit hun nieuwe vestigingsplaats.    

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.  

SUPER bedankt voor alle leuke kaarten die we kregen 
uit Laag Zuthem, waaronder een prachtige kaart van de 
kinderen van basisschool De Linde en zelfs een heel 
pakket vol Nederlands lekkers en leuks van een heel 
aantal Zuthemse gezinnen. Een enorme verrassing, 
zeer gewaardeerd!  

Wilfred en Harriëtte Knigge  
Micha en Ruben  

De laatste afscheidsfoto's zijn genomen. 
Harriëtte met twee fijne Yolngu vrouwen:  
Glenda en Lynette  
 
Vrijdag 22 juni vliegen we als gezin weg uit 
Ramingining  

Onze jongens vinden vliegen helemaal prima, 
zijn er net zo aan gewend als autorijden  
 
Onze container vol met spullen. Nog twee 
MAF gezinnen verhuizen van Arnhemland 
naar PNG, dus we konden mooi een  
container delen  



Adressen  website www.zuthem.nl 
 
Bestuur Plaatselijk Belang 
 Gert Nijhoff (voorzitter), Langeslag 49, tel 06 22367156, gert@zuthem.nl 
 Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113, bert@zuthem.nl 
 Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787, niels@zuthem.nl 
 Klarissa Ulderink (contactpersoon), Zuthemerweg 30, tel 06 49193553, klarissa@zuthem.nl 
 Nasser Boushaba (bestuurslid), Kolkweg 14, nasser@zuthem.nl   
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 
 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 
 
Privacy 
Bij het vermelden van persoonsgegevens in de Dorpsomroeper gaat de redactie uit van toestemming van de vermelde 
personen/instanties. De ter beschikkingstelling van de gegevens is immers geheel vrijwillig. Deze toestemming geldt 
voor de papieren versie die huis aan huis wordt verspreid en voor de elektronische versie die op www.zuthem.nl wordt 
gepubliceerd (voor de duur van ca. 3 maanden).  
Iedereen kan de redactie melden dat zijn of haar gegevens aangepast moeten worden of geheel verwijderd, via een 
email aan dorpsomroeper@zuthem.nl of dit doorgeven aan een van de redactieleden. Deze verzoeken worden 
uitgevoerd met ingang van de eerstvolgende Dorsomroeper.   


