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Beste Zuthemers,

Bestuurspraat

Dit is de laatste Dorpsomroeper van 2018. En 2019
staat al weer voor de deur. Het jaar 2019 zal voor Laag
Zuthem wel een “roerig” jaar worden.
Zoals al wel bekend zullen de Kolkweg en de Langeslag
opnieuw worden ingericht, dit zal volgend jaar aan de
orde zijn. Wij zullen, samen met de gemeente Raalte, u
zo goed mogelijk op de hoogte houden. Zie ook het
bericht van de gemeente in de Dorpsomroeper.
Nu “De Kleine Hagen 1” zo goed als voltooid is, zal ook
een begin worden gemaakt met het plan “De Kleine
Hagen 2“. Hiervoor hebben zich al meerdere belangstellenden gemeld. Begin januari volgt er waarschijnlijk
meer nieuws.
Om de donkere dagen met kerst en oud en
nieuw iets te verlichten en gezelliger te
maken heeft Plaatselijk Belang, samen
met de familie Lubbers, de “kerstboom” dit jaar een nieuw plekje
gegeven aan de Kolkweg. Bij
het kerkhuus zal deze zijn
licht laten schijnen.

Zo aan het einde van het jaar goed nieuws over de N35.
Doordat er een motie is aangenomen moet de minister
aan de slag met de N35. Dit is mede het resultaat van
lokale bestuurders, politici en ook de Plaatselijke
Belangen die deze kwestie regelmatig onder de
aandacht hebben gebracht. Nu is het niet zo dat
morgen de schop in de grond gaat, dan kan nog jaren
duren, maar een mooie volgende stap is wel gezet. En
de Plaatselijke Belangen blijven hier nauw bij
betrokken.
Net als andere jaren heeft de gemeente weer een
financiële bijdrage beschikbaar gesteld zodat het
dorpshuis tijdens de jaarwisseling open kan zijn.
Dit zal Plaatselijk Belang, samen met ’t Trefpunt
en enkele vrijwilligers organiseren. Dus kom
‘s nachts gerust naar ’t Trefpunt om elkaar,
onder het genot van een hapje en drankje,
een gelukkig en gezond 2019 te wensen.
‘t Trefpunt zal geopend zijn van
22.00 tot ongeveer 02.00 uur.

VanKonrad.nl

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, glutenvrij, 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

Project Leefbaarheid en verkeersveiligheid Kolkweg Langeslag volop in voorbereiding
In de afgelopen periode zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd en nu wordt het ontwerp op onderdelen
technisch verder uitgewerkt. Ook werkt de gemeente
Raalte samen met Plaatselijk Belang, klankbordgroep
en adviesbureau aan een omleiding en faseringsplan
voor de uitvoering van de werkzaamheden. Dit om de
overlast voor de omgeving zoveel als mogelijk te
beperken. Uit het plan volgt ook de uitvoeringsplanning. Hiermee zetten we weer een volgende stap
in het project leefbaarheid en verkeersveiligheid Laag
Zuthem.
Afkoppelen hemelwater particulier terrein
Na de inloopavond over de afkoppeling van hemelwater zijn percelen aan de Kolkweg en Langeslag geïnventariseerd. Inmiddels hebben de bewoners een voorstel
ontvangen en is er, indien er vragen zijn, de gelegenheid om contact op te nemen over het voorstel . Indien
het voorstel akkoord is voor de bewoners, legt de
gemeente de voorziening aan tijdens de uitvoering.

Uitvoeringsplanning
De komende periode bereiden we de aanbesteding en
uitvoering die plaatsvindt in 2019 verder voor.
Vooruitlopend op de start van de werkzaamheden en
tijdens de uitvoering worden er ook werkzaamheden
uitgevoerd door nutsbedrijven. Over de te verwachten
uitvoeringsplanning en fasering van nutsbedrijven en
gemeente informeren we u begin 2019.
Op de hoogte blijven
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Steek dan
je licht op bij de leden van de klankbordgroep.
• Kolkweg: Tijs de Bree, Dick van Munster, Jaap
Majoor, Paul Majoor, Ron Huiberts en Ingrid Knol
(namens de school).
• Langeslag: Dick Knol, Jaap Abbes, Ton Kattenberg,
Roel Mikx, Gerard Zwiers of Deborah Los
• Plaatselijk Belang: Gerben Rouw of Bert van der
Vegte (info@zuthem.nl).

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem
Terwijl de winter officieel nog moet beginnen is het
Oranje comité alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de festiviteiten op 26 en 27 april 2019.
We hebben er weer reuze veel zin in en na lang beraad
hebben we als thema gekozen voor:

het programma eruit komt te zien, dat blijft nog even
een verrassing….
Maar om een tipje van de sluier op te lichten:
Op veler verzoek staat “zeskamp 2.0” op het
programma. Dit is een vernieuwde/verfrissende opzet
van de alom bekende zeskamp. Het Oranje comité
werkt nog aan de definitieve invulling. Eén ding is wel
duidelijk: om hier een succes van te maken hebben we
voldoende deelnemers nodig, dus motiveer je
vrienden, clubgenoten, verenigingsleden, nieuwe
buren, sportvrienden en/of bekenden en wacht
verdere informatie af. In de volgende dorpsomroeper
en op Facebook wordt nadere informatie gedeeld en
voor vragen kun je een email sturen naar
stichting.oranjefeest@gmail.com.
We wensen jullie fijne
feestdagen en
een spetterend 2019.

Dit thema past prima bij het naderende jubileum van
basisschool “de Linde” komend jaar. Hoe de rest van

namens het Oranje comité
Roel Mikx

Sint in Laag Zuthem

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.
De decembermaand was weer
ouderwets druk. Op 4 december werd
Sinterklaas op school welkom
geheten.
Op 20 december werd, na
uitgebreide voorbereidingen,
het Kerstfeest in de kerk
gevierd.

Een paar weken geleden is groep 7/8 op een zaterdag
met de meester en een aantal ouders naar opnames
geweest van ZAPP live. Een hele belevenis, zo’n
opname dag en leuk om dan de volgende dag jezelf te
zien op televisie.
We gaan verder met een traject rondom een groen
schoolplein en doen mee met het Groene schoolpleinenproject van provincie Overijssel, die zichzelf tot
doel heeft gesteld om in 2025 zoveel mogelijk
schoolpleinen groen te hebben.

Naast dat het natuurlijk spelen goed en leuk is voor de
leerlingen, kunnen we het ook gebruiken voor
buitenlessen bij onze methode voor zaakvakkenonderwijs “Da Vinci”. Ook is het goed voor het milieu
en klimaat om te kiezen voor minder tegels en meer
groen, al speelt dit in een stad misschien meer dan in
een dorp. We kijken samen met de gemeente naar de
mogelijkheden om dit project mooi te laten aansluiten
op de werkzaamheden aan de Kolkweg.

En dan nog even dit in de herhaling:
In 2019 vieren we dat we 100 jaar bestaan !!!
Feestweek wordt week 23: 3 t/m 8 juni, iets om
rekening mee te houden in de agenda.
Informatie: bel de school op 0529-497508
of mail: directie@cbsdelinde.nl
Kom langs….. u bent van harte welkom….. de deur is
open….. voor iedereen!

Schaatsen voor de jeugd t/m 18 jaar van de middelbare school.
Vrijdag 25 januari 2019 gaan we weer schaatsen met
de middelbare schooljeugd uit Laag Zuthem.
Wil je mee? Geef je op door een Whatsappje te sturen
naar Annemiek Derks 06-24567295.

Je kan je opgeven tot 20 januari.
Eigen bijdrage:
Entree schaatsbaan: € 3,50
Entree schaatsbaan en huur schaatsen € 6,50
We vertrekken om 19.15 uur vanaf ‘t Trefpunt.
Sportcommissie Laag Zuthem

De nieuwe wijkagent stelt zich voor
Sinds augustus 2018 ben ik officieel de wijkagent voor
Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis. Na een leer/
werkplek als wijkagent van Heeten en Broekland kwam
de kans om de officiële functie van wijkagent te gaan
bekleden. Die pakte ik uiteraard met beide handen aan
en zo werd ik wijkagent van Heino en omstreken.
Ik ben sinds 2006 werkzaam bij de politie en sinds 2012
in Salland. Ik ben van huis uit een Drentse plattelandsjongen en ken zowel het platteland als de stad met
betrekking tot het politiewerk en daardoor heb ik een
brede kijk op zaken.
In het werk ben ik absoluut niet zwart/wit en ga graag
in gesprek. Het is wel zo dat regelmatig de input van
een netwerkpartner meer gewenst is en dat de klus
daar thuis hoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de zorg of
de buurtbemiddeling. Niet alles hoort thuis bij de
politie, uiteraard denk ik wel graag mee als dat
gewenst is. En soms moet er gewoon even doorgepakt
worden zoals we dat noemen. De koe bij de hoorns
pakken en bijvoorbeeld afspraken maken.
Ik hou van transparantie, eerlijkheid en “het gesprek”.
Leven en laten leven is mijn motto maar uiteraard wel
binnen de geldende normen en waarden. Problemen
moeten niet te groot gemaakt worden en door dingen
gewoon tegen elkaar uit te spreken of met een “korte

klap” op te lossen, zijn er vaak oplossingen te vinden
voordat het escaleert.
Ik probeer zoveel mogelijk in de wijk te zijn maar door
de onregelmatigheden (nachten/weekenden/inzet
elders in de regio) die het politiewerk kent, komt het
voor dat ik soms geen tijd heb. Ik ben actief op social
media in de vorm van Instagram en Twitter en probeer
op die manier de bewoners op de hoogte te houden
over wat er speelt en wat ik doe.
Frank de Jonge
Wijkagent Heino, Laag Zuthem en Lierderholthuis

De oorlog gezien door de ogen van een zeventienjarige
In de periode september 1944 tot mei 1945 heeft Jan
Willem Bartels, toen 17 jaar, een dagboek bijgehouden
vanuit zijn ouderlijk huis in de buurt van de Ganzepannerbrug. Vele jaren heeft het dagboek in een koffer op
zolder gelegen totdat ik in gesprek kwam met Rie
Horstman- Bartels, de dochter van Jan Willem. Omdat
Rie en ik het zonde vonden dat er niets mee gebeurde
heeft Anton Heijmerikx dit dagboek op papier gezet en
samen met mij wat documentatiemateriaal verzameld,
onder andere uit het archief van de familie Bartels.
Binnenkort staan de feestdagen weer voor de deur dus
ik heb een paar stukken uit het dagboek overgenomen
uit dezelfde periode, inclusief de tekeningen, waaruit
blijkt dat het leven in die dagen niet erg gemakkelijk
was maar vooral angstig, gevaarlijk en donker. Het
vieren van deze feestdagen is tegenwoordig wel iets

anders als tijdens de
oorlog. In het
dagboek wordt er
behalve over
Nieuwjaarsdag niets
over geschreven.
Alle aandacht ging
uit naar onderlinge
hulp voor voedsel
en dagelijkse
benodigdheden.

Jan Willem Bartels

Anton Heijmerikx en Rie Horstman-Bartels waren zo
vriendelijk toestemming te geven om uit het dagboek
te citeren.
Wim Jansen

Woonhuis van de
familie Bartels aan de
Ganzepanweg 12

Jan Willem Bartels met zijn ouders Gerrit Willem
Bartels en Aaltje Bartels-Otterman, de foto zal
genomen zijn kort na de oorlog.

Orginele kaart
Canadezen 1945,
bewerkt met pijl
naar het huis

Uit het dagboek van Jan Willem Bartels
Vrijdag 1 dec.'44
Vandaag hebben we 1 koe geleverd voor de Wehrmacht. We waren verplicht dat te doen. Als een
schrikaanjagend iets, stond vandaag in Zwolle overal
aangeplakt dat 10 Nederlanders waren doodgeschoten. Er was namelijk ergens sabotage geweest, en nu
men de daders niet kan vinden zijn daarvoor die 10
mensen als gijzelaars doodgeschoten. Daar waren twee
jongens bij van de fam. Haye uit Heino.

Woensdag 6 dec. '44
Vandaag hebben alweer een dreigbrief gekregen
betreffende het graafwerk.
Vrijdag 8 dec.'44
Vanmorgen omstreeks 10 uur kwamen 3 geallieerde
jagers uit zuid-westelijke richting aanvliegen. Boven
Zwolle lieten ze eerst enkele bommen vallen. Naar we
vandaag in de loop van de dag hoorden waren die
gevallen in de Assendorp (Pierik). Daarbij was een dode
te betreuren. Na deze aanval kwamen ze in onze
richting. Plotseling doken ze alle drie naar beneden en
scheerden heel laag over de Ganzepannebrug en
schoten met boordwapens op een Duitse auto die
aldaar stond. Tot 5 keer toe zijn ze erover gevlogen en
beschoten. Toen zijn ze weer afgezakt.

Zondag 3 dec.
Vandaag hebben enkele geallieerde jagers bommen
gegooid richting Windesheim. Vermoedelijk op de
spoorlijn aldaar.
Maandag 4 dec.'44
Vanmorgen hebben enkele jagers (6) het schip van
turfschipper Schoenmaker dat bij de Kluinhaarsbrug in
het Almelosche kanaal lag met de boordwapens beschoten. De schipper en zijn gezin hadden nog net bijtijds in de schuilkelder kunnen komen, zodat die ongedeerd zijn gebleven. Het schip is wonder boven wonder
niet gezonken doch in het schip is alles stuk geschoten.
Dicht bij de plek waar het schip lag stond een boerderijtje. Door de beschieting van dat schip waren ook vele
kogels door die boerderij gegaan. Daardoor werd een
koe op stal doodgeschoten en een ander zeer zwaar
gewond. Vermoedelijk hebben de piloten gemeend dat
het schip voor de Duitse Wehrmacht voer.
Dinsdag 5 dec. '44.
Vandaag echt herfstweer, hele dag regen en wind.
Verder geen nieuws.

Zondag 10 dec .'44
Vanmiddag zijn hier oom Jan en neefje Egbert uit Windesheim nog geweest. Daar in Windesheim zitten ze
ook al in het donker. Want ze hebben daar elektrisch
licht en krijgen geen stroom meer. Oom heeft nog
enkele kaarsen van ons meegenomen. Ze behielpen
zich ook al met een zeer primitieve verlichting n.l. een
kopje of glas half gevuld met water, daarop een
scheutje gewone olie. Dan laat men daarop drijven een
kurk waarin doormiddel van enkele draadjes sajet een
katoentje is bevestigd. Dat wordt aangestoken en men
heeft dan wat licht.
Dinsdag 12 dec. '44
Vanmorgen is Jan Lubbers weer gekomen om weer
nieuwe mondvoorraad te halen. Hij is voornemens om
morgenvroeg weer met de melkwagen naar Zwolle te
gaan, fietsen kan hij niet, want ze hebben
geen fiets-banden meer. Dat is anders
geen zeldzaamheid want verscheiden
mensen zitten er precies zo voor. Wij
hebben gelukkig nog wat banden. Ze zijn
wel heel slecht maar het fietst toch nog.

Vrijdag 15 dec. '44
Bij de Ganzepannebrug is men begonnen met het
bouwen van versperringen van gewapend beton. Bij
Eshuis, die daar dichtbij woont, zijn 10 Duitse militairen
ingekwartierd. De boeren hieruit de omtrek moeten
geregeld daarvoor met zand en grind rijden. Even voor
de middag hebben geallieerde vliegtuigen bommen
geworpen bij Zwolle, maar waar precies weten we nog
niet. Volgens de geruchten zouden ze in Dieze gevallen
zijn. (bij dit bombardement vielen 5 doden te
betreuren).
Woensdag 20 dec. '44
Vandaag hebben
verschillende personen een
persoonlijke oproep
gekregen om zich te melden
voor graafwerk, o.a. ook
mijn vriend A. Veldkamp.
Doch vermoedelijk gaat hij
zich niet melden. Hij wil het
nog proberen te ontkomen
door voorlopig a.h.w. onder
te duiken. Dat wil zeggen zo
goed als niet meer vertonen
in het openbaar. Al meer
begint men hier in de
omgeving te graven. Op
landgoed '' Den Berg" te
Dalfsen is men ook al bezig
in de bossen. Volgens
geruchten worden daar
munitiekelders gemaakt.
Langs de straatweg ZwolleHeino, dus die hier langs
loopt is men bezig overal
van zoden en takken
plaatsen te maken waar bij
geval van veel vliegtuigen de
Duitse auto's in kunnen
rijden zodat ze dan aan

het oog van de vliegers ontrokken worden. Ook in de
"Molenhoek'' hier dichtbij bij de zogenaamde ''Blanke
Kolk'' is men bezig. Volgens mensenpraatjes zou daar
afweergeschut komen. Dat is anders niet te hopen,
want dat is hier niet ver af.
Camouflage garage gemaakt van zoden waarop
een dak van dennentakken wordt gemaakt.

Donderdag 21 dec. '44
Tegenwoordig wordt ons a.h.w. de deur plat gelopen
door mensen uit de grote steden zoals Den Haag,
Utrecht, Amsterdam of Hilversum die van daar hier
heen komen om te proberen of ze nog enige
levensmiddelen kunnen kopen vooral nu tegen de
Kerstdagen is het enorm. Vandaag hebben we ze
geteld er zijn er hier.... 23 personen geweest om
diverse levensmiddelen.
Zondag 24 dec. '44
Het heeft vannacht knap gevroren , en het lijkt ernaar
dat het ook wil doorzetten. We hebben gelukkig de
knollen van het land zodat het ons wat dat betreft niet
veel schade meer doet. Doch voor de stedelingen die
helemaal zonder brandstof zitten is het minder mooi.
Maandag 25 dec. '44
1e Kerstdag het heeft vannacht weer flink gevroren.
Verder vandaag een prachtige dag. Vanmiddag nog
naar buurvrouw Gerrits geweest.
Dinsdag 26 dec.'44
2e Kerstdag op ondergelopen land wordt op sommige
plaatsen al schaatsen gereden.
Woensdag 27 dec. '44
Vanavond kwam een jongen hier uit de buurt die ook
gaat graven mij de boodschap brengen dat ik moest
komen om te graven of een vrijstellingsbewijs van een
Duitse arts, of een ander bewijs van vrijstelling moest
sturen.
Vrijdag 29 dec. '44
Vanmorgen ben ik naar de Duitse arts geweest. Daar
waren enorm veel patiënten. Ik heb er dan ook een
flinke poos gewacht. Toen ik aan de beurt was heeft
die dokter mij onderzocht. Daarna heeft hij mij een
briefje meegegeven. Met dit briefje moest ik weer naar
mijn werk gaan. Er staat op dat ik wel in staat ben om
te arbeiden, doch alleen voor licht werk. Nu neem ik
eerst nog maar enkele dagen vrij en ga dan direct na
nieuwjaar er weer eens daarheen. Zwaar werk hoef ik
dus niet meer te verwachten.
Zaterdag 30 dec.'44
Het heeft vandaag flink gedooid zodat er alweer flink
veel water op het ijs stond en het schaatsenrijden zo

goed als afgelopen was. Ik ben voornemens om
morgen maar weer eens naar de kerk te gaan. De
laatste tijd ben ik er ook niet geweest uit vrees voor de
''groenen'' of OTers. Maar nu ik een briefje van de OT
arts heb en dat ik daarmee na Nieuwjaar weer naar het
werk moet durf ik het morgen wel weer te wagen.
Zondag 31 dec. '44
Oudejaar. Vandaag ben ik weer eens naar de kerk
geweest. De vorst heeft toch nog weer doorgezet.
Einde 1944
Maandag 1 jan. '45
Nieuwjaarsdag. Het is hier de
gewoonte om op Nieuwjaarsdag
vrienden en kennissen persoonlijk te komen gelukwensen. Dat
wordt vooral door de jeugd hier
nog steeds gedaan. Daarom ben
ik vanmorgen naar m'n vriend
Ap Veldkamp geweest. Toen ik
daar was waren er enkele Duitse
jagers in de lucht, ze vlogen heel
laag. Eén van die jagers die ook
zo laag aanvliegen. Opeens
begon hij te stijgen. Toen hij op
zekere hoogte was sprong
plotseling de piloot die voorzien
was van een parachute uit het
vliegtuig. Direct daarop stortte
het vliegtuig omlaag.
Vermoedelijk motorpech gehad
naar we in de loop van de dag
hoorden is het vliegtuig neergekomen in Millingen. Dat is hemelsbreed hier niet zo ver
vanaf. We konden dan ook alles mooi zien gebeuren.
In Hessum (gem. Dalfsen) is een startbaan voor de
beruchter VII aangelegd. Ze worden door een daarvoor
dienend toestel afgeschoten. Zijn ze dan eenmaal op
de goede hoogte en dat is enorm hoog, dan gaan ze
door eigen kracht verder. Ze worden zo afgesteld dat
als ze boven Engeland zijn ze naar beneden storten en
dan veel schade word aangericht door de enorme
explosie. Die VII laten bij het in de lucht gaan een lange
straal van vuur achter. Bij avond of nacht is dat een
zeer angstwekkend gezicht.

Zo'n VII gaat met donderend lawaai de
lucht in. Het is een geluid alsof het
onweert. Betrouwbaar zijn ze echter
niet, want er zijn er velen die niet op de
bestemde plaats (Engeland ) aankomen,
doch eerder naar beneden komen. Die
daar in Hessum worden afgeschoten
dreunen hier net ongeveer over.
Vanmiddag ben ik naar de grachten op
''Den Alerdinck'' van Baron van Dedem
geweest om te schaatsen.

daarop kwam hij met een dreunende slag aan de
grond. Doch toen merkten we wel dat het nog niet
dichtbij was. Vanavond hoorden wij dat hij terecht was
gekomen aan de ''Langeslag" een zandweg in Lenthe.
Er waren geen persoonlijke ongelukken mee gebeurd.
Doch daar in de omtrek zijn alle ramen gesprongen
door de luchtdruk.

Dinsdag 2 jan '45
Vanmiddag weer schaatsen gereden op de grachten. Ik
ben voornemens om morgenvroeg weer naar het O.T.
werk te gaan. Want ik ben bang dat als ik nog langer
thuis blijf er werk van gemaakt word, en dat wou ik
liever niet.
Donderdag 4 jan.'45
Vandaag is mijn vader jarig. Hij is 47 jaar geworden. Ik
ben vandaag weer naar mijn werk geweest. Maandag
j.l. heb ik verteld dat de VII niet erg betrouwbaar
waren. En dat is vandaag gebleken. Vanmiddag ca. 12
uur werd er n.l. weer één in Hessum afgeschoten. Toen
hij een klein eindje op weg was maakte hij enkele
ongewone bewegingen en kwam toen weer omlaag.
We konden door de vele bomen die daar bij ons werk
staan niet goed zien in welke richting hij kwam, en
probeerden daarom nog, nog dekking te zoeken. Direct

Woensdag 10 jan. '45
Dag in dag uit wordt bij ons a.h.w. de deur plat gelopen
door mensen uit Amsterdam, Utrecht, Den Haag en
andere grote plaatsen die vandaar hier komen om
levensmiddelen proberen te kopen. Wij kunnen wat
dat betreft de mensen zo weinig geven omdat we zelf
niet zoveel rogge e.d. verbouwd hebben. Velen vragen
ook om een boterham. Er zijn wel dagen dat moeder 8
of 10 boterhammen weggeeft. Het is echt een zielig
gezicht om die mensen in groepjes van enkele
gezinnen met handkarren fietsen of kinderwagens van
boerderij tot boerderij te zien trekken. Ze zijn soms wel
4 of 5 of meer dagen onderweg en slapen dan ’s nachts
bij de boeren of in scholen die in verschillende plaatsen
daarvoor beschikbaar worden gesteld. Dan eindelijk na
een moeizame tocht van enkele dagen lopend achter
een handkar met wat rogge, tarwe of andere levensmiddelen komen ze weer thuis om dan na enkele
weken weer dezelfde tocht te moeten maken.

Fam. Bartels Rogge maaien

Jan Willem Bartels en zijn
vrouw Johanna van der Kolk

G.W. Bartels (1898) en
J.W. Bartels (1927)

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
Aankleding rondom het Trefpunt
De vaste border achter ‘t Trefpunt is nu gevuld. Als
laatste zullen in de komende maanden plantenbakken
worden geplaatst ter begrenzing van de parkeerplaats.

dieptepunt van 12. We willen jullie dringend vragen het
Trefpunt financieel te ondersteunen met een jaarlijkse
bijdrage van € 12,50. Een hoger bedrag mag ook. De
jaarlijkse donatie kan worden overgemaakt op rekening
NL 33 RABO 0327 125 365 o.v.v. uw naam en adres.
Donateurs krijgen korting op de zaalhuur.

Uitloting obligaties
Tijdens de renovatie werden er meer dan 50 obligaties
uitgegeven. De eerste vijf zijn uitgeloot. De
obligatiehouders zijn per mail op de hoogte gesteld.
Financiën
Het Trefpunt staat er goed voor. De renovatie is ook
financieel bijna afgerond. De finale afrekening met een
belangrijke sponsor en de gemeente moet z’n beslag
nog krijgen. De baten komen nu meer dan in het
verleden uit de verhuur en de baromzet. De vaste
verhuur is door het samengaan van de beide
kerkgenootschappen in Laag Zuthem substantieel
gedaald. Onder de streep staat wel een postief bedrag.
Donateurs
Minder goed gaat het met het aantal jaarlijkse
donateurs. In 2017 doneerden slechts 25 Zuthemers
aan het Trefpunt. In 2018 is dat aantal gezakt naar een

Vrijwilliger worden?
Vele handen maken licht werk. Je kunt naast een
jaarlijkse donatie ook vrijwilliger worden. 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.
Bierproeverij
De bierproeverijen wordt in 2019 voortgezet.
Mededelingen over de data en biersoorten die de
revue passeren komen per mail en via de
facebookpagina van Laag Zuthem en ‘t Trefpunt.
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).

’t Trefpunt
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.
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. Vanaf 20 uur is
iedereen van harte welkom!
Biljarten in het Trefpunt
Het biljart kan worden gebruikt
tijdens de café- avonden op de
eerste vrijdag van de maand.
Elke woensdagavond, na de
kinderclubavond kan er worden
gebiljart vanaf 20.15 uur. Je dient zelf het biljart op de
plek te rollen en waterpas te zetten. Na afloop weer
terugplaatsen.
Een drankje kun je zelf pakken uit de koelkast onder de
bar, een biertje of een glas wijn kost € 2. Een glas
frisdrank € 1. Geld kan in het bakje op de bar. Graag na
afloop de gebruikte glazen naar de keuken brengen.
Zelf iets organiseren?
Heb jij zin om op een café-avond muziek te maken in
het Trefpunt? Dat kan! Aarzel niet om contact op te
nemen, ‘t Trefpunt staat tot je beschikking.
Jaarwisseling 2018/2019
We gaan komende nieuwjaarsnacht opnieuw open. Vanaf
22.00 uur is ‘t Trefpunt geopend
en tellen we af naar 2019. Om
02.00 uur sluit de tent.

Nieuwjaarsreceptie
Op vrijdag 11 januari vindt de nieuwjaarsreceptie weer
plaats. Naast de bingo, die dit jaar wordt verzorgd door
Jarno van ’t Oever en Allert Reitsma, leggen Willem ten
Broeke en Wilfred Eikelboom Laag Zuthem weer onder
het vergrootglas. Man en paard worden genoemd. Als
je als Zuthemer geschoren wordt, is het zaak stil te
blijven zitten.

Oud ijzer
Een belangrijke bron van inkomsten voor ’t Trefpunt is
de verkoop van ingezameld oud ijzer. Let op de datum
die bekend wordt gemaakt via de mail, de website van
‘t Trefpunt en de facebookpagina van Laag Zuthem.
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 verzorgt ook de
fysiotherapie in Laag Zuthem
en omgeving (www.fysiomobilae.nl).

Inzameling statiegeldflessen
Beste inwoner(s) van Laag Zuthem,
Zoals u waarschijnlijk weet, rijden wij iedere eerste
donderdag van de maand door Laag Zuthem om lege
statiegeldflessen op te halen. Wij zijn iedere maand
weer blij verrast door de vele flessen die u voor ons
klaar zet! Mede namens Wilfred & Harriëtte willen wij u
hier hartelijk voor bedanken!
Dankzij uw steun kunnen wij deze actie voortzetten, om
zo het werk van Wilfred & Harriëtte namens MAF,
mogelijk te maken!

Neemt u nog geen deel aan de flessenactie en zou u dit
wel graag willen? Stuur gerust een mail naar:
tfc@deknigges.nl of vraag tijdens de inzameling bij een
van de vrijwilligers om meer informatie. U ontvangt
vervolgens van ons een shopper-tas, die u gevuld met
lege flessen aan de weg kunt zetten.
Nogmaals bedankt en vriendelijke groeten,
ThuisFrontCommissie Knigge

Kerstwandeling Timulazu en MAF
Vorig jaar rond deze tijd waren we druk bezig met alle
voorbereidingen voor de kerstwandeling. Helaas gaat
het dit jaar niet lukken om weer zo'n mooie tocht te
organiseren. Maar... volgend jaar zouden we dit graag
weer oppakken en daarvoor hebben we uw hulp nodig!
Omdat vele handen licht werk maken zoeken wij:
Vrijwilligers voor de dag zelf. Denk hierbij aan
meehelpen als figurant, muzikant, koor, achter
de schermen, opbouwen en afbouwen, catering,
knutselverkoop of manusje van alles.

Vrijwilligers die ons willen helpen bij de
organisatie. Bijvoorbeeld het werven van
sponsoren of het uitwerken van de verhaallijn
met alle daarbij behorende taken.
Wilt u volgend jaar meehelpen, of heeft u leuke ideeën
laat het ons dan weten.
Dit kan via de mail: wilmkekolk@hotmail.com
Hopelijk tot volgend jaar!

Noteer in uw agenda: vrijdag 8 en zaterdag 9 maart 2019 uitvoeringen Hakke Takke
Drie vrijgezelle zusters die een grote boerderij runnen
en een tot over zijn oren verliefde jongeman, vormen
de hoofdingrediënten van de opvoering van
toneelvereniging Hakke Takke volgend voorjaar. Deze
jongeman zet zijn vriend en oom in om zijn liefde te
veroveren. Als hij dan ook nog onverwachts de steun
van de dominee krijgt die de dames op hun plichten
wijst, wordt het toch nog een hele uitdaging….
Onder leiding van regisseur Willy Koerhuis zijn de leden
van toneelvereniging Hakke Takke weer driftig aan het
oefenen op de teksten, de posities en de bewegingen
op het toneel.
Zonder al te veel op de inhoud van het toneelstuk in te
gaan, kunnen we al zeggen dat we “in drie stappen
naar het geluk” willen gaan.
We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 8 en
zaterdag 9 maart 2019.

Als het je leuk lijkt om (in de toekomst) mee te spelen,
kom dan op een van de woensdagavonden eens langs
in ‘t Trefpunt om de sfeer te proeven.
Hakke Takke wenst iedereen prettige feestdagen en
een gelukkig en gezond 2019.
namens toneelvereniging Hakke Takke
Roel Mikx

Mission Aviation Fellowship (MAF)
Wilfred, Harriëtte, Micha & Ruben Knigge zijn begin januari 2017 uit Laag Zuthem vertrokken om voor hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken als pilotengezin.
Hallo Zuthem!
De vorige keer schreven we over de bushtrip die we
hadden gemaakt. Met het hele gezin midden in de
jungle. Dat was maar voor een weekje, maar het was
een geweldige ervaring. Inmiddels wonen we niet
meer in de grote stad Mount Hagen, maar in het
noorden, het stadje Wewak. Wewak is niet zo groot als
Hagen, maar het is zeker wel een stad te noemen. Het
heeft heel veel strand, en dat is heerlijk. Want – in
tegenstelling tot Arnhemland – er zijn geen krokodillen
in dit water! Fantastisch, dat betekent dat we eindelijk
in de zee kunnen zwemmen. En snorkelen ook nog,
want er is geweldig mooi koraal. Micha vertelde aan
oma via Skype over ‘nemo’ die hij had gezien.

Ik (Harriëtte) ben ’s middags druk bezig om al het eten
en de boodschappen weer voor elkaar te krijgen. Uit
Hagen kunnen we elke week een enorme koelbox vol
met verse groenten laten komen. Heel fijn, want
broccoli groeit hier niet aan de kust. En we zijn nog niet
echt aan het lokale eten gewend. Daarnaast zijn er in
de stad enorm veel kleine winkeltjes, veelal vol met
Indonesische en Chinese producten. Je moet soms wel
tien winkeltjes checken voordat je tomatenpuree hebt
gevonden. Gehakt is al weken op, maar dan opeens zie
je weer iets wat in Nederland veel duurder is. Ah, die
goede oude Albert Heijn denk ik dan wel eens. Alles
onder één dak, hoe fijn. Dat wordt nog wat als we in
april op verlof komen. Zou ik er m’n tentje in mogen
opzetten?
Wilfred is begin december weer begonnen met vliegen.
Het heeft even stil gelegen omdat er geen trainers
waren die hem konden helpen bij de training op het
grotere vliegtuig dat hij nu vliegt: de caravan. Maar

inmiddels is hij weer druk met zijn werk als piloot.
Het landschap hier is fantastisch: bergachtig met
prachtige uitzichten. Helaas betekent het ook voor de
mensen die in de kleine dorpjes wonen in deze bergen,
dat mocht er medische nood zijn, ze dagen moeten
lopen naar de dichtstbijzijnde kliniek. Berg op, berg af,
zonder enig hulpmiddel. Gewoon lopen.

MAF helpt door helpers op de grond te instrueren over
hoe ze de landingsbaan goed moeten houden. Wilfred
leert vervolgens nu te landen op al die schuine
hellingen en zieke, verwonde of hoog zwangere
mensen mee te nemen in zijn vliegtuig en veilig en snel
bij een kliniek te brengen. Het is mooi werk wat we
hier mogen doen!
Hartelijke groet,
Wilfred en Harriëtte

Woonruimte gezocht
Wilfred, Harriette, Micha en Ruben Knigge hopen
volgend voorjaar met verlof in Nederland te komen.
Daarom zijn wij voor hen op zoek naar woonruimte,
het liefst gemeubileerd en in of dichtbij Laag Zuthem.
Voor de hele maand april, en 1 of 2 weken in mei. De
precieze planning is nog niet rond, maar wij gaan al
wel op zoek.
Dus: weet je of heb je iets, laat het ons weten!
Een hartelijke groet, Ina Warnar (0638987522) en
Greetje Braakman (06 40437805)

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
Gerben Rouw (2e secretaris), Langeslag 1, 0529-466333, gerben@zuthem.nl
Henk Mulder (penningmeester), ’t Solen 7, 06 18835175, henk@zuthem.nl
Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787, niels@zuthem.nl
Martin Klijnstra (bestuurslid), Langeslag 41a, 06 14626066, martin@zuthem.nl
Nasser Boushaba (bestuurslid), Kolkweg 14, nasser@zuthem.nl
Michiel van den Bos (bestuurslid), ’t Solen 5, 06 22175693, michiel@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. NL83 RABO 0120 6066 15 t.n.v. Plaatselijk Belang Laag Zuthem.
Evenementencommissie
Judith v.d. Weg, Jolanda Dijkslag, Esther Nortier, Laurens Doornweerd, Stef van der Kolk en Edwin van der Weerd
Info via eclaagzuthem@hotmail.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 Joke Dalhuisen, tel 06 28039598
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
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