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Jaarvergadering PB  
Op elke jaarvergadering heb je vaste punten zoals het 
verslag van de voorgaande jaarvergadering, de 
goedkeuring van het financieel verslag van afgelopen 
jaar en de bestuurswisselingen. Hieronder enkele zaken 
die ook besproken zijn. 
 
Verlichting Zunneweitje 
De lantaarnpalen zijn geplaatst en de bewoners 
rondom het Zunneweitje hebben geen hinder van deze 
verlichting. Binnenkort zullen de masten definitief  
worden aangesloten en zal via een timer/schakelklok 
de bediening vanuit ‘t Trefpunt kunnen worden 
geregeld. 
 
Hondenpoepzakjesautomaat 
Het is zover! Er is een hondenpoepzakjesautomaat 
opgehangen aan de Kleine Hagen. De eerste bewoners 
zijn er blij mee zoals u kunt zien op de foto. Het blijft 
natuurlijk uw eigen verantwoordelijkheid om 
hondenpoep op te ruimen en alles te deponeren in de 
container bij het restafval. Dit is een proef, als het goed 
werkt en de overlast wordt minder, zal het een vervolg 
krijgen. 

 
Beste Zuthemers, 
De laatste maanden is er veel gebeurd in ons dorp: zo 
hebben we Koningsdag weer uitgebreid gevierd, is er 
volgens planning begonnen met de herinrichting van 
Kolkweg en Langeslag, hebben we de Algemene 
Jaarvergadering van PB achter de rug en heeft CBS “De 
Linde” het 100 jarig bestaan gevierd. 
 
Herinrichting Kolkweg en Langeslag 
Sallandse Wegenbouw heeft de opdracht van de 
gemeente Raalte gekregen om de herinrichting uit te 
voeren. In de laatste klankboordgroepvergadering is 
met hen gesproken over de planning en met name 
over de communicatie met de inwoners van Laag 
Zuthem. Om op de hoogte te zijn van bijvoorbeeld 
verwachte werkzaamheden, bereikbaarheid en het 
plaatsen van de afvalcontainers kunt u zich opgeven 
voor het ontvangen van een digitale nieuwsbrief. 
Neem dan contact op met Sarah Ririhena (06-
52034049). Daarnaast is er elke maandag een 
inloopspreekuur van 10:00 uur tot 11:00 uur in de 
bouwkeet op het terrein bij Kooijker van Dieren. Ook 
kunt u zich opgeven voor een Whatsapp-groep en de 
informatie staat ook op facebookpagina: 
www.facebook.com/herinrichting.laagzuthem. 

Bestuurspraat 



  

 



Nieuwe bewoners 
Nieuwe bewoners in Laag Zuthem kunnen een 
bezoekje verwachten van Linda van der Bent of Gerben 
Rouw. Naast het overhandigen van een welkomst-
cadeau zou het fantastisch zijn als zij ook lid worden 
van ons PB. Tevens zal de nieuwkomers gevraagd 
worden of en zo ja wat zij voor het mooie dorp Laag 
Zuthem willen betekenen. 
 
Kleine Hagen fase 2 
De oriënterende fase van de bebouwing van de Kleine 
Hagen fase 2 is klaar. PB heeft vernomen dat alle 
kavels zijn verkocht onder optie. In maart 2020 zal 
waarschijnlijk met de bouw begonnen worden. PB 
krijgt regelmatig de vraag of er niet gebouwd kan 
worden voor de eigen (en dan met name jonge) 
bewoners van Laag Zuthem. De enige optie is om 
Salland Wonen te vragen huurhuizen te bouwen voor 
deze groep. Maar volgens Salland Wonen is daar vanuit  

Laag Zuthem geen vraag naar. Ook na aandringen van 
PB om toch enkele betaalbare huurhuizen te bouwen is 
negatief gereageerd door Salland Wonen. Jammer en 
volgens ons een gemiste kans. Maar als er toch 
behoefte is aan huurwoningen, met name voor de 
jeugd uit Laag Zuthem, schrijf je dan in bij Salland 
Wonen. 
 
Meldingen infrastructuur 
Het PB krijgt nog steeds klachten van bewoners over 
de bestrating van de verlengde Langeslag. Wij willen u 
nogmaals vragen om klachten niet bij ons in te dienen 
maar bij het digitale loket van de gemeente Raalte. 
 
Wij wensen een ieder een hele fijne en zonnige 
vakantie toe! 
 
Met vriendelijke groet, 
PB Laag Zuthem 

De miertjes en piertjes 
Met titels als “het voorjaar komt er aan!”, “na-
zomeren”, “herfst” en “Winter saai?” was altijd 
duidelijk dat Ferry Kuyk ons weer meenam op reis door 
de natuur in en om Laag Zuthem. En dat door het hele 
jaar heen. Vanaf najaar 2013 heeft hij in bijna elke 
Dorpsomroeper zijn persoonlijke blik op de beestjes en 
plantjes met ons gedeeld. Dat kon gaan over het 
buitengebied of hij bleef dichtbij huis: zijn eigen tuin. 
Soms deelde hij welgemeende adviezen uit, zoals: laat 
de blaadjes in de tuin maar lekker liggen en ruim 
vooral niet te veel op. Hij wees op de samenhang 
tussen tuinieren en tuindieren en bracht dat bondig tot 
uitdrukking in de titel van zijn bijdrage: tuin(d)ieren.  

Maar Ferry heeft laten weten dat hij 
geen tijd meer heeft om een bijdrage aan de 
Dorpsomroeper te blijven leveren. Als redactie vinden 
we dat spijtig, maar wel begrijpelijk. Ruim vijf jaar is 
ook een lange periode. Ferry: heel hartelijk dank dat je 
jouw kennis op zo’n charmante manier met de Laag 
Zuthemers hebt willen delen. 
En: als er vrijwilligers zijn die deze bijdrage willen 
overnemen (of een alternatief voorstel hebben) horen 
we dat graag. 

Een fietstochtje door het buitengebied? 
Wil je het buitengebied van Laag Zuthem beter leren 
kennen door een paar keer per jaar de Dorpsomroeper 
te bezorgen? Dan is hier je kans, want Annemieke 

Egberts is voor het 
laatst langs geweest 
met deze Dorps-
omroeper. Ze gaat 
verhuizen dus komt 

deze boeiende vacature beschikbaar met als functie 
eisen “kunnende fietsen en niet bang zijnde voor een 
enkele blaffende maar overigens ongevaarlijke hond”.   
Annemieke heeft jarenlang de opmaak van de 
Dorpsomroeper gedaan en de krant daarna nog jaren 
bezorgd. Annemieke: hartelijk bedankt voor je 
langdurige trouwe inzet en veel plezier in je nieuwe 
woonomgeving.  

Annemieke en Ferry: Bedankt! 



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 



Alle oud-leerlingen die sinds 1920 in Laag Zuthem op 
school hebben gezeten hebben herinneringen aan hun 
schooltijd. De een koestert ze, een ander hecht er 
minder aan. Bij gelegenheid van het honderdjarig 
bestaan van de school in het dorp zette Wim Jansen zijn 
herinneringen op papier en vertrouwde ze toe aan de 
redactie van ‘OmHeino’.  
Wim is zeer betrokken bij de gemeenschap van Laag 
Zuthem en kent de meeste inwoners en hun 
familiebanden door en door. Wat wil je als je geboren 
en getogen bent in het dorp, er ook de school hebt 
doorlopen en er gaat wonen. Wie iets wil weten over 
de geschiedenis van mens en dorp vindt bij hem altijd  
de juiste informatie.    
 
Kleuterschool 
Mijn schooltijd begon op de kleuterschool bij juffrouw 
Geerts in het gebouwtje achter de kerk aan de 
Kolkweg. Wat ik me daar nog goed van herinner is de 
tbc-controle. De dokter kwam op school en dan kreeg 
je krasjes op je arm. Terwijl dit gebeurde, hoorde je je 
klasgenootjes pijnlijke kreten uiten aan de andere kant 
van de houten schuifdeuren.  

Natuurlijk kwamen ook Sinterklaas en Zwarte Piet op 
de kleuterschool. Zwarte Piet kon een gloeilamp laten 
branden op zijn koperen knoop aan zijn kleding. Dat 
heeft zo'n indruk op mij gemaakt dat ik daarom 
waarschijnlijk elektricien ben geworden. 
 
Naar de grote school 
Daarna kwam de stap naar de ‘grote school’, zoals dat 
toen gezegd werd. Bij juffrouw Van Eerde, onze juf, 
stond een grote zwarte olie- of houtkachel in de hoek 
van het lokaal.  
Tijdens de vakantie van dit eerste jaar werd de school 
verbouwd. We zaten toen tijdelijk in een noodlokaal 
naast het huis van Sander Dijkslag en tegenover 
autosloperij Van Munster. Ik zat altijd naast Gert Jan 
van de Vegt. Twee cavia’s hielden ons gezelschap. 
Naast dit lokaal hadden ze een nogal lastige Dalmatiër 
die meestal aan de ketting lag, maar je moest toch 
oppassen voor dat  beest.  
De hogere klassen waren tijdelijk ondergebracht in de 
pastorie van de kerk aan de Langeslag.  
 
Na dit verblijf in het noodlokaal kwamen we terug in 
een verbouwde school met centrale verwarming (in 
plaats van kachels) en een aangebouwde ruimte, zodat 
de klassen nu over 3 lokalen verdeeld konden worden.  
Met pakweg honderd kinderen kregen we onderwijs in 
de verbouwde school.  
 
Juffrouwen kwamen en gingen; meestal trouwden ze 
en na verloop van tijd  kwam er een andere. 
In klas 3 en 4 zat ik bij meester Veenstra. Je moest 
vooral stil zijn, want hij was zelf altijd aan het studeren, 
iets medisch volgens wat ik me kan herinneren. Hij was 
vooral iemand die graag natuurkunde en biologie gaf. 
Veel dia’s kijken hoorde bij het lesprogramma. Er stond 
een groot aquarium in de klas waaraan hij veel tijd 
besteedde. Soms mochten we hem daarbij helpen.  

Het 100 jarig bestaan van de Linde is niet aan de Vereniging voor Heemkunde ‘Omheining’ te Heino ontgaan 
(www.historischeverenigingheino.nl). In hun blad “OmHeino” van juni 2019 zijn de herinneringen van Wim Jansen 
aan zijn schooltijd gepubliceerd. Met toestemming van de Vereniging drukken we die hieronder af. En voor 
degenen die meer willen weten: in hetzelfde blad is een uitgebreid artikel gepubliceerd van Toon Hoefsloot met 
herinneringen van de familie Ulderink aan de school en Laag Zuthem.  

Mijn schooltijd in Laag Zuthem (1966-1974)  Tekst Wim Jansen 

Klassenfoto 1967: nr. 6 Wim Jansen. 

Herinneringen en anekdotes 



Klassenfoto 1969: nr. 22  Wim Jansen  
 
In die periode kwamen ook veel nieuwe leerlingen op 
school o.a. van de familie Theizen en Van Lawick, 
omdat de Langeslag bebouwd werd. Het was wel even 
wennen. 
 
De spoorsloot was ons terrein, we hebben er heel wat 
hutten gebouwd. Verder speelden we veel in ‘het gat 
van Doosje’. Met buitengym gingen we er altijd heen 
en speelden dan kastie. Op die plek werden ook de 
eerste kinderspelen voor Koninginnedag gehouden. 
 
Als de schooltandarts langskwam, voelde je de 
spanning op school toenemen. Vooral de geur van het 
afvalwater dat uit de tot tandartswagen omgebouwde 
autobus kwam, vergeet ik nooit.  
  
Van de schoolreisjes kan ik me nog herinneren dat we 
naar de dierentuin in Emmen gingen. Met geleende 
melkbussen van Eshuis vol ranja gingen we op pad. Op 
de terugweg werd een tussenstop ingelast bij de 
Sahara, vlakbij Ommen. Dan werd er lauwe ranja 
geschonken. 
 
Meester Ulderink kwam op school toen ik net in klas 5 
zat. Bij hem heb ik zowaar een beetje blokfluitspelen 
geleerd. Hij gaf ons ook handvaardigheid, want dat was 
niet bepaald het favoriete vak van meester Struik bij 
wie ik in de klas zat. Meester Struik was vooral iemand 
die graag geschiedenis mocht geven. Hij deelde nog 
wel eens een tik uit als je iets deed wat hem niet 
aanstond.  
 
‘s Winters gingen we schoolzwemmen in het Stilobad 
in Zwolle. We gingen op de fiets. Onderweg gebeurde 
er nog wel eens wat. Zo botste Wim of Anton van 
Munster eens tegen een paaltje. Dikke pech: hele  

voorvork krom. Hij had net een nieuwe fiets voor het 
voortgezet onderwijs gekregen. Ik had altijd de pest in 
met koud weer. Ik kon slecht tegen de kou en had altijd 
een muts op. Die werd me vaak van het hoofd 
getrokken. 
  
In klas 5 heb ik eens onder schooltijd mijn arm 
gebroken. Meester Struik zei dat ik me niet  moest 
aanstellen en heeft me vanaf het speelkwartier tot 
12:00 uur in de klas laten zitten. Ik mocht niet naar 
huis. Toen ik thuis kwam ben ik direct naar de dokter 
gegaan. De arm bleek inderdaad gebroken. 
Wat ik nog goed weet, is dat er soms mannen in zwarte 
kleding, die het onderwijs moesten beoordelen, 
achterin de klas gingen zitten. Dat vonden wij altijd erg 
vervelend.   
 
Han ten Broeke spijbelde nogal eens als het druk was 
op de boerderij van zijn ouders. Als 12-jarige jongen 
reed hij dan langs de school naar het land met de 
tractor, een Ford Dexta, met daarachter een 
opraapwagen. Elke keer als hij langskwam zwaaide hij 
vrolijk naar ons in de klas. Het maakte meester Struik 
behoorlijk chagrijnig.  
 
Toen ik in de In de zesde klas zat, ging meester Struik 
met pensioen en kreeg ik meester Brink met zijn 
eeuwige hoedje. We hoefden niet meer naar het 
Stilobad, maar kregen in het  zomerseizoen 
schoolzwemmen in zwembad ‘de Tippe’ in Heino.  
 
Op zekere dag, het was in 1970 dacht ik, kwam de helft 
van mijn klasgenoten niet meer op school. Ze gingen 
vanaf toen naar een andere school in Berkum. Het was 
de keuze van hun ouders. Dat heeft destijds veel indruk 
op me gemaakt.  

Klassenfoto 1974: nr. 9  Wim Jansen  



 
 
 
Nathan van Dieren 
Rens van der Vegte 
Florien Lok 
Martijn Visscher 
Sabine Strating 

In 2012 begon ik in groep 1 op de basisschool, een 
aparte kleuterschool hebben wij niet meer. De kleuters 
van nu gaan gelijk naar de basisschool, de basisschool 
heet ook niet meer de ‘grote’ school. 
 
De dokter komt nu twee keer op de basisschool langs, 
niet voor TBC-controle, maar om te meten hoe lang en 
zwaar je bent. Daarnaast komt in groep 2 ook nog een 
logopedist langs voor je uitspraak. We gaan nu zelf 
naar de tandarts en niet meer op school, want er is 
geen schooltandarts meer. Verder komen er nog veel 
andere mensen op school zoals: Klaasje voor type-les, 
Warner voor Rots en Water, Kirsten voor de bieb, af en 
toe komen onze ouders meekijken in de klas en soms 
krijgen we een gastles. Sinterklaas en zwarte Piet 
komen natuurlijk nog steeds, alleen het trucje met de 
gloeilampen hebben we nog nooit gezien. De kleuters 
maken wel elk jaar een fopstoel voor zwarte Piet. 
 
Hoe ziet ons lokaal eruit? 
Wij hebben geen olie-of hout kachel in de klas, maar 
centrale verwarming. De elektriciteit komt van de 
zonnepanelen op het dak. We hebben geen cavia’s, 
een lastige dalmatiër of vissen in de klas, alleen muizen 
op zolder. Verder hebben we nu een digibord en 
allemaal een eigen Chromebook (een soort laptop) 
voor rekenen en andere lessen. Er zijn nog steeds drie 
leslokalen. Geen 100 kinderen meer, maar wel een 
honderdjarig feest met 40 kinderen en de Minister van 
Onderwijs, meneer Slob.  Hem hebben we opgehaald 
met een Amerikaanse schoolbus. Dat was heel 
speciaal, hoewel we wel vaker met de bus gaan 
bijvoorbeeld naar: gym, sportdag en op schoolreisje. 
Ja, we gaan nog steeds op schoolreisje, zonder 
melkbussen met ranja. Misschien een leuk ideetje voor  

volgend jaar. De Sahara bij Ommen kennen wij wel, 
daar zijn wij dit jaar geweest tijdens het schoolkamp 
van groep 7/8. Wij gingen er fietsend heen, maar dat 
ging ook niet vlekkeloos. Wij botsten niet tegen 
paaltjes, bij Trynette brak het pedaal van haar fiets af. 
 
Evenals Wim heb ik ook les gehad van meester 
Ulderink, die toen ook nog altijd blokfluit speelde. 
Inmiddels heb ik les van meester Jaap. Hij draagt geen 
pak zoals de meesters vroeger, maar Evert Kwok shirts, 
met grappige teksten. De meest muzikale op onze 
school is nu juf Karen (van de middenbouw) met haar 
gitaar. Onze meesters en juffen delen geen tikken meer 
uit, maar tikken (net als wij) alleen nog op een 
toetsenbord. 
 
Ik ben blij dat ik nu op school zit en niet toen, want wij 
hebben veel uitstapjes en we doen veel met andere 
scholen uit Heino en Lierderholthuis bijvoorbeeld 
sportdag en een handbaltoernooi. 
 

 Joost Mikx, groep 7, CBS de Linde 

Mijn schooltijd in Laag Zuthem vergeleken met de schooltijd van Wim Jansen 

Het zit er weer op. Dit jaar zijn er weer een groot 
aantal geslaagden in onze buurt: gefeliciteerd allemaal! 
Hard gewerkt, eindelijk dat diploma in de pocket!  
Gezakten, kop op, volgend jaar beter!  
Herkansers, veel succes! 
 
Wij feliciteren in elk geval de volgende Laag Zuthemers 
met hun diploma en iedereen die wij nog vergeten zijn: 

De vlag kan uit!  
 
 
Joël van der Vegte  
Thamar Huisman 
Tim van t Oever 
Vera Kloosterman 
Micha van der Vegte 
Esmee Vogelzang 



Zo voor de zomervakantie kijken we terug op een 
geslaagde eerste helft van het evenementenseizoen. 
Op 11 april stroomde het Trefpunt vol met dames voor 
onze Ladies Night. Bij binnenkomst werden de 
Zuthemer dames verwelkomd met een spannend en 
sexy drankje. Na de film De Matchmaker was er tijd 
voor een hapje en een drankje en tot slot ging iedereen 
naar huis met een goed gevulde goodiebag. Het was 
een gezellige avond met de nodige hilariteit; voor 
herhaling vatbaar! 
 
Inmiddels al heel wat jaren vaste prik in mei: de 
vossenjacht. Niet zo warm als vorig jaar maar wel met 
een heerlijk zonnetje, waardoor er fanatiek op de 
vreemdste vossen gejaagd kon worden. De kinderen 
renden enthousiast het dorp door, de vossen hadden 
opnieuw hun best gedaan om er geweldig uit te zien en 
voor de ouders was het op het Zunneweitje goed 
toeven. Moe maar voldaan konden de jonge 
Zuthemers naar huis met hun welverdiende prijs.  
 
Het laatste evenement voor de zomerstop was de 
viswedstrijd. Dit keer met minder deelnemers, maar de 
stemming was er niet minder om. Deze zat er zelfs zo 
goed in dat verschillende omstanders besloten toch 
mee te doen! Dit resulteerde er in dat Sylvia van der 
Kolk uiteindelijk met de aanmoedigingsprijs naar huis  

ging, we hopen haar uiteraard volgend jaar weer te 
zien aan de Wetering! De echte strijd ging tussen de  
winnaar van vorig jaar, Wim Jansen en “jonkies” Jesse 
van der Weerd en Tim van ’t Oever. Alle drie vingen ze 
meerdere vissen, waarna Wim zijn titel kon prolonge-
ren met een totale vislengte van 60,5 cm.  
 
Na de vakantie staan er 3 evenementen op het pro-
gramma.  
Op 14 september staat een wandelexcursie naar 
landgoed De Colckhof gepland. Meer informatie 
daarover en de opgave hiervoor elders in De 
Dorpsomroeper. 
 
Op 28 september is de landelijke Burendag. Uiteraard 
zijn we in Laag Zuthem ook weer present om samen 
deze dag te vieren. Na de vakantie zal de flyer bezorgd 
worden en kan iedereen zich aanmelden voor de BBQ.  
We sluiten het seizoen af met de Hollandse Avond, op 
zaterdag 26 oktober.  
 
Voor alle evenementen geldt: houd onze Facebook 
pagina in de gaten voor meer info. Ook zullen de flyers 
op de website van Laag Zuthem geplaatst worden.  
 
Contact? Laat een bericht achter op FB of mail: 
eclaagzuthem@hotmail.com.  

Nieuws van de evenementencommissie 

Onthulling kunstwerk ter gelegenheid van 100 jaar Basisschool de Linde 



 
 
 
 

 
• In de gang van de school hing het ontwerp voor het 

nieuwe groene plein. Daar onder stond een bus voor 
eventuele giften. We willen Plaatselijk Belang heel 
hartelijk bedanken voor een prachtige gift van  

 € 4000,-.  
Dit schooljaar is prachtig afgesloten, nu eerst vakantie, 
graag tot volgend jaar.  
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! 

 
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. 

De laatste tijd zijn we veel in het nieuws geweest. De 
jubileumcommissie heeft enorm veel werk verzet en 
een prachtig 100-jarig jubileumfeest georganiseerd. 
Dank jullie wel! 
We hebben een prachtige feestweek gehad met als 
slot de onthulling van het kunstwerk door minister 
Slob. U heeft de foto vast in de krant voorbij zien 
komen. Wat hebben we in die week allemaal nog meer 
gedaan: 
• Maandag was de lesdag in oude sferen. Kinderen, 

meesters en juffen waren allemaal gekleed in Ot en 
Sien kledij, we stonden weer keurig in de rij en in 
rijtjes in de klas. Misschien hebt u ons in het dorp 
voorbij zien komen, we hebben nog een 
dorpswandeling gemaakt. 

• Dinsdag was talentendag. Alle kinderen hebben 
meegedaan aan een talentenshow met als 
‘hoofdprijs’ een klein krijtbord dat we ooit 
gebruikten. 

• Woensdag was sportdag, eerst in de sporthal in 
Heino waar een atletiekdiploma gehaald kon 
worden, daarna verder met spellen op het plein. 

• Donderdag was muziekdag, alle kinderen deden 
mee aan de workshop van Michel Schreuder, waarin 
ze leerden slaan op de djembé. Met als slotstuk ’s 
avonds een prachtig concert door en met 
muziekvereniging Salland.  

• Zaterdag hebben we met de schoolbus de minister 
opgehaald en was er de rest van de dag een 
drukbezochte reünie vol met herinneringen en heel 
gezellig.  



Evenementen Commissie Laag Zuthem  

Programma onder voorbehoud. 

Deelname aan activiteiten op eigen risico. 

Historie en namen van wandelpaden op 
De Colckhof 

Excursie Landgoed De Colckhof 
  

Zaterdag 
14 september 

  
9:00 uur verzamelen bij  

‘t Trefpunt  
Wandeling naar De Colckhof / 

Rondleiding Landgoed en  
Huis De Colckhof 

afsluitend lunch in 
‘t Trefpunt 

  
Voor jong en oud,  

mits goed ter been.  
Max. 25 deelnemers 

  
Kosten €7,50 

Opgave 
eclaagzuthem@hotmail.com 

EC LAAG ZUTHEM 
Info:  

Facebook 
eclaagzuthem@hotmail.com 

 

Timulazu in Roemenië bestaat 5 jaar! 
Tijd voor een feestje! 

Programma: 

17:00: Inloop met koffie en thee. 
17:30:  Presentatie Evalina Pongrat. 

Film en ontwikkelingen 
18:30: Roemeens Diner. 
22:00:  Einde.   

Betalen: Contant op de dag zelf of  overmaken op: NL80RBRB0850018420 t.a.v. Stichting Timulazu 
o.v.v. Benefit en aantal personen. 



Oranjecomité dankt Laag Zuthem voor een fantastisch Oranjefeest! 

“Jong geleerd, oud gedaan!” was het thema dit jaar en 
daar heeft heel Laag Zuthem van kunnen genieten. Wij 
kijken terug op een zeer succesvolle Koningsdag. 
Traditiegetrouw trapten we op 26 april af met het 
tentenbouwersfeest. De jeugd van Laag Zuthem lieten 
zijn muzikale kunsten zien tijdens de “playback–je-gek-
show”. Veel lof ging daarbij naar het AVRO-TROS 
muziekspektakel van Jarno van ‘t Oever en Allert 
Reitsma, ze wisten de tent goed op de kop te zetten. 
Maar de welverdiende hoofdprijs ging naar het duo 
Amarins van Hijum en Ian Reumer. Daarna werd het 
voor ons spannend. Zou de coverband “Bad Shoes” in 
staat zijn om net zo’n mooi feest te bouwen als de 
“Bounty Hunters” voorgaande jaren deden? De 
bandleden en technici van “Bad Shoes” trakteerden 
ons op een zeer energieke en daverende show die 
avond. Het bleef druk in de feesttent tot en met het 
allerlaatste nummer.  
 
Op Koningsdag zelf was de zon ver te zoeken. Sterker 
nog, de regen kwam met bakken uit de lucht, maar dat 
deerde de deelnemers aan de optocht en 
burgemeester Martijn Dadema niet. De glimlach op al 
die gezichten sprak boekdelen. Daarna volgde de 
formele opening van Koningsdag en zongen we 
gezamenlijk het volkslied en het Zuthems feestlied.  
 
De kinderen leefden zich de rest van de dag uit op de 
vele springkussens. Ze deden mee aan de 
kinderspelletjes, die vanwege het slechte weer 
verplaatst waren naar het Trefpunt en in de tent.  
Wibo van der Kolk en Jan Hendriks rookten de 
heerlijkste vissen voor Laag Zuthem. Daarna werd het 
droog, de circa 30 tractoren vertrokken voor een 
prachtige Sallandse tour. Gedurende de dag verscheen 
er zelfs een waterig zonnetje. Daardoor kwam de 
‘drone-demonstratie’ ook goed tot zijn recht. In het 
Trefpunt werd er een demonstratie acrogym gegeven 
waaraan vol enthousiasme werd meegedaan. De tent 
vulde zich met de heerlijke Indische geuren van de 
complete Indische Rijsttafel die daar gemaakt werd 
onder leiding van  John Fikenscher. De muzikale 
begeleiding bij de tent werd verzorgd door troubadour 
Dick Raat.  

Nieuw dit jaar was de terugkeer van Zeskamp 2.0. 
Maar liefst 14 teams hadden zich aangemeld om mee  
te doen. De aftrap van de Zeskamp was bij de 
Wetering. Daar werden 14 geprepareerde klompen te 
water gelaten om zo snel mogelijk naar de brug te 
racen. Daarna werd er met skelters geracet, tenten 
opgezet, bekertjes gestapeld en zelfs met waterfietsen 
door de Wetering gepeddeld, wat tot veel hilariteit 
leidde. Het besturen van een waterfiets is nog best 
lastig.  
 
Na de tiener- en kinderdisco volgde de uitslag van de 
zeskamp. Het team “SJAKKA” met captain Marloes Knol
-Abbes ging er met de winst vandoor. Het allerjongste 
team “Chillgroep” won tijdens hun zeskampdebuut de 
tweede prijs. Dat belooft wat voor volgend jaar. Tot ’s 
avonds laat is er nog goed feest gevierd onder leiding 
van DJ Wiebe die de nog altijd niet vermoeide voetjes 
van de vloer wist te krijgen. Het bleef wederom lang 
gezellig.  
Dit was in een notendop het Oranjefeest 2019, hopelijk 
heeft u net als wij enorm genoten. 
 
Mocht u de foto’s nog niet hebben gezien? U vindt ze 
op onze Facebookpagina: www.facebook.com/
oranjefeestlaagzuthem. Mocht u zelf leuke foto's of 
video’s van het feest hebben en wilt u die graag delen 
met anderen? Mail ze ons, dan voegen we ze toe aan 
onze fotopagina.  
 
Tot slot, hartelijk dank aan de bedrijven die ons 
sponsorden, voor 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 



Sinds 2018 ligt in het midden van Laag Zuthem een 
pedicure salon, Lynn’s Beauty Factory. 
 

Via vele omwegen 
besloot ik in 
december 2016 mij 
te laten omscholen 
tot pedicure. Op dat 
moment was ik nog 
volop werkzaam in 
de gehandicapten-
zorg op een groep 
met veel agressie en 
daarnaast ook nog 
steeds werkzaam als 
muzikant. Dat eerste 

zag ik mezelf niet tot aan mijn pensioen doen. Na in 
2000 een SPW opleiding te hebben afgerond en in 
2009 mijn diploma tot Huidtherapeut te hebben 
behaald, besloot ik dat ik nog één laatste keer een 
opleiding wilde volgen om daarmee hopelijk ook mijn 
droombaan te vinden. Ik kwam uit op het beroep 
pedicure. Een vak waarin ik wel raakvlakken zag met 
Huidtherapie, maar mij veel meer leek aan te spreken. 
Er volgde een leerzaam jaar waarin mijn keuze voor het 
pedicurevak werd bevestigd: wat een geluk!  
 
Tijdens de pedicureopleiding ben ik meteen begonnen 
met het behandelen van voeten en in januari 2018 heb 
ik mijn pedicurediploma behaald. Ik vind het belangrijk  

me te blijven ontwikkelen. Naast het verwijderen van 
eelt, behandelen van ingroeiende nagels, likdoorns e.d. 
behandel ik ook schimmelnagels op diverse manieren. 
Zo kunnen deze bijvoorbeeld dunner worden gemaakt, 
zodat ze weer een mooiere vorm krijgen en eventuele 
pijn ervan vermindert. Een schimmelnagel is niet mooi, 
een behandeling met Gelacy is mogelijk. De schimmel-
nagel wordt pijnloos zo veel mogelijk verwijderd en 
met Gelacy wordt er een nieuwe nagel gemaakt die tot 
ongeveer zes weken blijft zitten. Mooi om bijvoorbeeld 
de zomer door te komen. Daarnaast kiezen de meeste 
mensen ervoor een behandeling te starten met anti-
schimmelnagel.    
Wenst u mooi gelakte teennagels, dan heeft u bij mij 
de keuze uit gellak of nagellak. In beide is er een ruime 
kleurkeuze.  
Kunt u niet bij mij in de salon komen, geen probleem: 
dan kom ik bij u met mijn mobiele pedicurewerk-
station. Voor informatie of een afspraak kunt u mij 
bellen.  
Openingstijden: woensdag van 09.00-22.00 uur. 
Vanaf 1 augustus worden de openingstijden verruimd. 
Dan is de salon ook geopend op dinsdag. Van 10 tot en 
met 26 augustus is de salon wegens vakantie gesloten. 
Daarvoor en daarna bent u van harte welkom!  
 
Lynn Shannon, Langeslag 7, 8055PN Laag Zuthem 
info@lynnsbeautyfactory.nl of 06-23221522 
www.lynnsbeautyfactory.nl  
www.pedicureonderweg.nl  

Pedicure Praktijk Laag Zuthem 



Terwijl de zon moeite had om door de wolken heen te 
breken, stonden er op vrijdagochtend 17 mei, 12 
motoren klaar om af te reizen naar Tann (Rhön) in 
Duitsland. Dit oude plaatsje ligt in de buurt van Fulda 
op de grens van voormalig Oost-Duitsland. Via 
ongeveer 200 saaie snelweg-kilometers hebben we het 
Ruhrgebied doorkruist maar daarna begon het echte 
plezier. Een prachtige (en koude) route door de 
glooiende landschappen van het Sauerland bracht ons 
naar Hotel “zur Krone”, waar we de “snellere” mannen 
uit Laag Zuthem weer tegen zouden komen. Zij waren 
via een andere route gereden waar een hogere 
snelheid mogelijk was.  
Maar in het begin van de avond kwamen er foto’s 
binnen van een snelle Italiaanse rode motor met 
problemen. De koppeling werkte niet naar behoren 
maar gelukkig konden ze per direct terecht bij een 
dealer in Fulda voor verse koppelingsolie. Niet heel 
veel later hoorden we dat Patrick Hilger die, in 
tegenstelling tot vorig jaar zijn onderbroeken wel in 
zijn rugtas liet zitten, diesel in zijn tank had gegooid. 
Daar houden de motoren niet van en na 1.5 km was er 
voor hem nog maar één optie over: met de motor over 
de vluchtstrook teruglopen naar het tankstation en 
daar de brandstofwisselservice op te laten roepen. 
Vele uren, euro’s en liters brandstof later was hij weer 
mobiel zodat we ’s avonds rond negen uur compleet 
waren en aan tafel konden.  Later op de avond 
kwamen de sterke verhalen los onder het genot van 
een biertje en het bleef dan ook lang gezellig.  

Met 12 motoren een lang weekend naar Duitsland 

Zaterdag reden we, na een goed ontbijt, een prachtige 
route onder een stralend zonnetje. Met de gehele club 
reden we ongeveer 250 km met natuurlijk van tijd tot 
tijd een pauze op een terras.  
Zondagochtend legden we het eerste deel van de 
terugreis gezamenlijk af tot we na 100 km ontdekten 
dat Dick van Munster zijn hobby ook op de motor 
uitvoert: hij blijft oud ijzer verzamelen. Er zat namelijk 
een forse spijker in zijn achterband. Gelukkig kon de 
band gerepareerd worden en vanaf dat moment 
spoedde de snellere groep zich naar de snelweg voor 
de snelle terugreis, terwijl de rest nog verder 
binnendoor de route zou vervolgen.  
Maar 15 minuten later bleek dat de oliekeerring van 
mijn motor lek was. Daar is heel vakkundig een 
noodverbandje omheen gelegd en zo konden we de 
terugreis verder vervolgen.  
De laatste 200 km mochten we, net zoals vorig jaar, 
weer in de stromende regen rijden. Maar voor de 
terugweg is dat minder erg. In de buurt van Münster 
brak de zon weer door en dan waai je als motorrijder 
lekker droog. Maar het venijn zit hem altijd weer in de 
staart, bij Raalte brak er een noodweer los, zodat we 
allemaal met 3 cm water in de laarzen, maar wel veilig, 
weer thuis aankwamen.   
Al met al een fantastisch weekend waarvoor mijn dank 
aan de organisatie.  

Roel Mikx 



 

Lynn’s Beauty Factory 
 
Pedicure met salon in Laag Zuthem of 
als pedicure bij u aan huis.  
 
* werkt hygiënisch 
* werkt met professionele producten 
* luistert naar uw wensen 
* ProVoet lid 
* betaling met pin mogelijk 
 
Langeslag 7  
8055PN Laag Zuthem 
06-23221522 
www.lynnsbeautyfactory.nl 
info@lynnsbeautyfactory.nl  



Nieuwe beheerder(s) gezocht 
‘t Trefpunt zoekt een nieuwe beheerder. Na 8 jaar 
nemen Anneke en Gijs Lubbers, begin 2020, afscheid. 
De nieuwe beheerder, het mag ook een duo of trio zijn, 
kan een poosje proefdraaien om alle aspecten die met 
het runnen van een dorpshuis te maken hebben te 
leren kennen. Een “inwerkperiode” dus. 
 
Wat houdt het in? 
De beheerder is het eerste aanspreekpunt voor  
‘t Trefpunt en draagt zorg voor: 
-  het plannen van de verhuur; 
-  het kleine onderhoud (indien nodig ondersteund 

door andere vrijwilligers); 
-  het openen en sluiten van ‘t Trefpunt na activiteiten 

bij verhuur; 
-  inkoop en voorraadbeheer; 
-  een schoon Trefpunt; 
-  sleutelbeheer. 
Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar. 
Duo beheer: ‘t Trefpunt wordt druk bezocht en de 
ervaring leert dat het beheer door meerdere personen 
deze functie aantrekkelijker maakt. Zo kun je de taken 
verdelen en voor elkaar waarnemen. 
Vergoeding: Als beheerder van het Trefpunt ben je 
vrijwilliger tegen een vergoeding die maximaal € 1500 
per jaar bedraagt. Bij duo-of triobeheer gelden andere 
bedragen. 
 
Overige zaken 
 
Nieuwsbrief 
Lang niet alle belangstellenden (en nieuwe inwoners) 
krijgen de digitale nieuwsbrief van ‘t Trefpunt. Als je die  
niet ontvangt kun je dat doorgeven. Je wordt dan in de 
lijst opgenomen (trefpunt@zuthem.nl). 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Donateur 
Ben je nog geen donateur? ‘t Trefpunt is blij met je 
(financiële) steun. De jaarlijkse donatie is gesteld op  
€ 12,50, maar meer mag ook. Je kunt het bedrag over-
maken op rekeningnummer NL33RABO0327125365.  
Zo draag je bij aan het behoud van ons dorpshuis. 
 
Bierproeverij 
Er is nog driemaal een bierproeverij in 2019 (zie 
hieronder voor de data). 
 
Samen koken (en eten) 
Maximaal 20 personen kunnen maandelijks samen aan 
tafel. Regelmatig zien we nieuwe gezichten. 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 maandelijkse café avond 
Onder het genot van een lekker biertje of een mooi glas 
wijn is het goed toeven in de huiskamer van Laag 
Zuthem op de eerste vrijdagavond van de maand.  
Overzicht data:  
5 juli Samen aan Tafel - Café avond  
6 sep Samen aan Tafel - Café avond  
4 okt Samen aan Tafel - Café avond - Bierproeverij 
1 nov Samen aan Tafel - Café avond - Bierproeverij 
6 dec Samen aan Tafel - Café avond - Bierproeverij 
20 dec Ierse avond 
Raadpleeg ook de agenda op www.trefpunt.zuthem.nl. 
 
Biljarten in ‘t Trefpunt 
Ben je een enthousiast biljarter? Op woensdagavond 
(vanaf 20.30 uur) kun je biljarten en uiteraard op de 
eerste vrijdag van de maand (vanaf 20.00 uur) tijdens 
café avonden. Het biljarten begint weer in september. 

’t Trefpunt 



Koffiedrinken in t 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. 
 
Zelf iets organiseren? 
Er is veel muzikaal talent in Laag Zuthem. Zin om, 
bijvoorbeeld op een café avond, muziek te maken in  
‘t Trefpunt? Dat kan! Neem contact op met een van de 
bestuursleden of het beheer. ‘t Trefpunt staat ter 
beschikking.  
 
Oud ijzer 
Een belangrijke bron van inkomsten voor ‘t Trefpunt is  

de verkoop van ingezameld oud ijzer. De datum waarop  
de volgende zaterdagochtend is dat er kan worden 
ingeleverd wordt bekend gemaakt via de website en 
sociale media. 
 
Fysiotherapie 
Ioanna Karkantzia verzorgd in ‘t Trefpunt de fysiothera-
pie in Laag Zuthem en omgeving (www.fysiomobilae.nl) 
 
Vrijwilliger worden? 
Vele handen maken licht werk. Spring in de vrijwilligers-
pool en doe mee. Eén keer per jaar een leuk feest en 
eeuwige roem is de 
beloning. Aanmelden kan 
op trefpunt@zuthem.nl.  

’t Trefpunt 

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 

23-08-2019 Kubb   27-09-2019 Trefbal 
30-08-2019 Allesbal   04-10-2019 Handbal 

06-09-2019 Voetbal   11-10-2019 Atletiek 
13-09-2019 Hockey/Basketbal   18-10-2019 Vrije keus 
20-09-2019 Slagbal    



Terug in Laag Zuthem 
 
Weer thuis? 
Als ik bij Harriëtte en Wilfred de tijdelijke woonkamer 
binnenstap lijkt het alsof er net een ontploffing heeft 
plaatsgevonden in de Legodoos: een bont patroon van 
stukjes ligt over de vloer verspreid. Tja, wat zal je ook 
elke keer opruimen, binnen de kortste keren ligt het 
toch weer overal. 
Op mijn vraag of ze zich weer snel thuis voelden in 
Laag Zuthem is het antwoord ja. Ze zijn direct weer in 
het oude patroon gestapt. Ze hebben hier natuurlijk 
lang gewoond en deelname aan de Evenementen 
Commissie en het Oranjecomité schept blijkbaar een 
solide basis waar je zo weer op terug kunt vallen.  
Voor Ruben en Micha ligt dat wel anders. Micha 
herkent alles nog, voor Ruben is dat minder, hij is 
eigenlijk ook al meer thuis in Papoea Nieuw Guinea 
(PNG). Als hem voorgehouden wordt dat hij binnenkort 
weer zijn vriendje Jacob zal zien begint hij te glimmen. 
Overigens vermaken ze zich beiden heel goed op 
school in Laag Zuthem. 
Maar het is evengoed voor het hele gezin een opgave 
om zo vaak te verhuizen: acht keer in twee jaar! Wat 
meer stabiliteit is wenselijk, waarschijnlijk kunnen ze 
twee jaar in Wewak blijven en dat is al heel wat. Het is 
nu eenmaal MAF die bepaalt waar de medewerkers 
het best ingezet kunnen worden en voor een kleine 
organisatie is dat natuurlijk passen en meten. Er 
houden medewerkers mee op en er komen nieuwe bij: 
het is een doorgaande puzzel. 
 
Een goede keuze 
Maar dat doet allemaal niet af aan het enthousiasme 
van beiden: “We kunnen dit werk nog 20 jaar doen, 
maar het gezin gaat voor. Het onderwijs aan de 
kinderen is alles bepalend. Gaan ze naar het 
Nederlands voortgezet onderwijs, of kiezen we toch 
voor de internationale school?”. Vooralsnog is het 
thuisonderwijs in PNG, met behulp van het curriculum 
van de wereldschool (met bijbehorende online hulp). 
Het belangrijkste is de kinderen de Nederlandse taal bij 
te brengen met het oog op vervolg onderwijs. En dat is 
best pittig. Wel leuk dat de jongens nu in Laag Zuthem  

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.  

 

naar school gaan, gelijk een mooie test voor hun 
Nederlands.    
 
1 + 1 = 2 
Teruglezend in oude Dorpsomroepers kwam bij mij de 
vraag boven: hoe kom je erbij om voor de MAF te gaan 
werken? Dat blijkt eenvoudig: de opa van Wilfred was 
zendeling in West Papoea, zijn vader ging ook al met 
hem mee op reis. En Wilfred wilde al op jonge leeftijd 
leren vliegen, ja daar krijg je eenvoudige sommetjes 
van. 
Maar het is niet zo eenvoudig om dat idee te realiseren 
want voor werk via MAF moet er sponsering zijn. Het 
geld wat daarvoor verzameld wordt gaat naar MAF dat 
vervolgens daaruit de kosten voor levensonderhoud 
aan de medewerkers betaalt. Het is aan de 
medewerkers dat geld goed te besteden. Als je op 
vakantie wilt zal dat ook uit dat budget gehaald 
moeten worden. MAF zorgt wel voor woonruimte. 



 

 



Eten en wonen in den vreemde 
Wilfred snijdt de zacht gestoofde slang in plakjes en 
legt die op een bedje van brandnetel. Het geheel wordt 
overgoten met sagowormsaus . Achter zijn rug snoept 
Micha stiekem van de gegrilde vogelspin, heerlijk die 
knapperige pootjes. Ondertussen voert Harriëtte 
buiten een regendans op zodat er ook nog water 
gedronken kan worden.  
Zouden er dergelijke beelden bij de Laag Zuthemers 
(hebben) bestaan? Henriëtte vertelt in elk geval dat de 
meeste vragen gaan over wonen en eten. En hoewel 
het wat primitiever is dan hier, is de beschrijving aan 
het begin van deze alinea geheel uit de lucht gegrepen. 
Het eten is eenvoudiger dan in Nederland, vooral 
omdat er weinig verscheidenheid is. Veel vis en rijst, 
andere groenten leren ze gebruiken door samen te 
koken. De Chinese invloed op het eten is 
onmiskenbaar. En als er een keer  
een groter en gevarieerder aanbod is van etenswaren, 
is het handig om direct veel aan te schaffen. Het gemak 
van een supermarkt waar alles te vinden is moeten ze 
wel missen. Als ze zin hebben in tortilla-wraps moeten 
ze die zelf maken. 
Er is water in huis, al moet dat wel gefilterd worden, er 
zijn ventilatoren tegen de warmte, lamellen in plaats 
van ramen, een zonneboiler voor warm water. Als de 
elektriciteit uitvalt gaat de generator aan. Dus het is 
allemaal wat bewerkelijker maar het is niet bepaald 
kamperen in de rimboe. 

Taal en cultuur 
De ontwikkeling van het land laat dezelfde dubbelzin-
nigheid zien als elders in de minder ontwikkelde 
wereld. Het land is rijk aan grondstoffen maar die 
verdwijnen voor een belangrijk deel naar het 
buitenland. De regering sluit veel leningen af die het 
risico dragen van toenemende afhankelijkheid van het  
buitenland. Maar er is ook zeker vooruitgang, een deel 
van de winst die behaald wordt moet in PNG geïnves-
teerd worden, dat is een goede zaak. Tegelijkertijd is er 
de kap van hardhout en de alsmaar uitbreidende 
palmolieplantages. Tegenstrijdige ontwikkelingen 
waarvan de uitkomst ongewis is. 
Over de taal, het Tok Pisin, merkt Wilfred op dat het 
een handelstaal is. Een mengelmoes die lijkt op een 
soort fonetisch Engels. Hij leert het nodige op en rond 
de vliegstrip en Henriëtte pikt de taal op van onder 
andere de huishoudelijke hulp en bij het gezamenlijke 
koken dat soms wordt gedaan.  
 
Hoewel ik het me eigenlijk moeilijk kan voorstellen 
voelen beiden zich echt thuis in PNG. De bevolking is 
hartelijk en open en het is die cultuur die Wilfred en 
Henriëtte na aan het hart ligt. Ze gaan in elk geval 
opgewekt weer aan de slag binnenkort en 
benadrukken nog een keer hoe geweldig het is dat ze 
zoveel steun ontvangen en hoe bijzonder het is om hun 
werk zo te mogen doen. Over twee jaar zijn ze 
waarschijnlijk weer terug en zullen we ze weerzien. 

 
Willem Eikelboom  



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 Rudy Bredewold, tel 06-22758634   
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  
AED 
Locaties van de AED zijn: Kolkweg 32a en ‘t Solen 6. Contactpersoon is Gerrit van Erven, Langeslag 26.  
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, 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.   


