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Poepzakjesautomaat 
Voor de bezitters van viervoeters is er een aantal 
maanden geleden een hondenpoep-zakjesautomaat 
geplaatst aan de Kleine Hagen. We horen hierover 
positieve geluiden, er wordt gekeken of we nog een 
automaat op een andere plek kunnen plaatsen. De 
automaat wordt gevuld door Riekje Woertink. 
 
Nieuwe bewoners 
Er zijn een aantal welkomstcadeaus overhandigd door 
Linda van der Bent en/of Gerben Rouw aan nieuwe 
bewoners, die lid van PB zijn geworden. 
 
Herinnering Contributie 2019 
We zouden graag ook van deze gelegenheid gebruik 
maken om een oproep te doen om de contributie van 
2019 te betalen (€ 10). De financiële steun is onmisbaar 
voor de activiteiten van Plaatselijk Belang. Zie voor de 
bankgegevens de achterkant van de Dorpsomroeper. 
Graag bij de omschrijving zetten: naam en adres.  
 

 
 
Beste Zuthemers, 
 
De zomervakantie 2019 ligt al weer een poosje achter 
ons, de avonden worden weer lang en donker en het 
vergaderseizoen is weer volop begonnen. Bij het 
Plaatselijk Belang zijn de vergaderingen weer gepland. 
Ook de activiteiten in ‘t Trefpunt zijn weer volop 
begonnen, zoals kaarten, biljarten en de bierproeverij. 
  
Herinrichting Kolkweg en Langeslag 
Belangrijk punt voor dit winterseizoen: Het afronden 
van de herinrichting aan de Kolkweg en de Langeslag. 
Na een kleine vertraging rond de vakantie is er met 
man en macht gewerkt om weer op schema te komen, 
zoals het er nu uit ziet zal medio november het project 
afgerond kunnen worden.  
 
Groenplan  
Er zijn twee avonden geweest om een ontwerp te 
maken van het Groenplan voor de entree van het dorp 
met bomen en planten. Het ziet er naar uit dat het 
bijna gereed is, alleen nog de puntjes op de wel 
bekende i. 
 
Kleine Hagen Fase 2 
Er is op 9 oktober jl. een inloopavond gepland voor de 
woningbouw de Kleine Hagen, fase 2. In een brief aan 
de bewoners is beschreven dat de ontwikkeling van 
kleine Hagen  fase 2 sinds mei dit jaar is stil komen te 
liggen. De Raad van State heeft geoordeeld heeft dat 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldoende meer 
is om de natuur te beschermen. Er moeten nieuwe 
berekeningen gemaakt worden om te bezien of de 
bouw door kan gaan. Als de rekenresultaten bekend en 
positief zijn zal het bestemmingsplan ter inzage gaan. 
 

Bestuurspraat 

Blije bewoners 



  

 



De tent ligt weer droog ingepakt op zolder, we 
genieten nog van de laatste heerlijke zomerdagen en 
de scholen zijn al weer even begonnen. Kortom het zal 
niet lang meer duren of u nuttigt de eerste pepernoten 
al weer. De hoogste tijd voor het Sinterklaascomité in 
Laag Zuthem om na te denken over de invulling van het 
verjaardagsfeest van de Sint. Wat het programma 
wordt blijft nog even geheim, maar wat we wel graag 
zien is dat de kinderen potten, pannen en deksels 
meenemen om lawaai te maken. 

Hoort zegt het voort…… Sinterklaasfeest zaterdag 23 november 

Beste (groot) ouders, 
Alle inwoners en oud-inwoners van Laag Zuthem zijn 
samen met (klein)kinderen van harte welkom om van 
dit feest te genieten. Het is belangrijk dat alle kinderen 
tot en met 8 jaar vóór 16 november een tekening 
inleveren (voorzien van voor- en achternaam, leeftijd). 
Alleen dan kunnen de regelpieten er voor zorgen dat er 
een cadeau klaar ligt! Let op, geen tekening is geen 
cadeau!!! Dus zorg dat de tekening van jouw (klein)
kind op tijd binnen is bij Jeanette Hubers, Kolkweg 6.  
 
Tot dan, namens de regelpieten 

Beste kinderen van Laag Zuthem, 
 
Op zaterdag 23 november kom ik naar het Trefpunt in Laag 
Zuthem, om daar mijn verjaardag te vieren! Kom je om 13.30 uur 
naar het Trefpunt om bij mijn verjaardagsfeest te zijn? Ik heb er 
reuze zin in, jullie ook? Zorgen jullie net als andere jaren weer voor 
de tekeningen om het Trefpunt op te fleuren? Je kunt ze inleveren bij 
Jeanette Hubers, Kolkweg 6. 
 
Tot dan, 
Hartelijke groet,  

Na de herfstvakantie start Club weer 
Het nieuwe seizoen van de jeugdclub PKN Laag Zuthem 
e.o. staat op het punt te beginnen! Net als vorig jaar 
starten er weer twee groepen in het Trefpunt: 
woensdagavond en vrijdagavond. 
 
Onder de enthousiaste leiding van Jeannette, Maarten, 
Esther, Ramona, Elvira en Kina gaan de deelnemende 
kinderen weer een gezellige tijd tegemoet met veel 
leuke activiteiten. 

Inmiddels zijn de groepen ingedeeld naar leeftijd en 
hebben alle kinderen daarover via email een bericht 
gehad. Heeft u daar vragen over? Of heeft u de email 
niet ontvangen? Wilt u dan contact opnemen via 
email: Jeannette.hubers@gmail.com of bellen met 
Jeannette 06-54992051.  
 
Wij hebben er weer zin in! 

De Clubleiding 

Vrijdag 8 november zwemmen in de Scheg  
vertrek: 18:45 uur bij het Trefpunt 
Kosten:   4,50 euro p.p. 
opgeven: voor zondag 3 november 
 

Aanmelden via de appgroep  Activiteiten LZ of via de 
mail sportcommissie@zuthem.nl. 

ACTIVITEITEN Sportcommissie Laag Zuthem VOOR  PUBERS (middelbare schoolleeftijd)  
Vrijdag 28 februari Schaatsen in de Scheg 

Vertrek: 19:00 uur bij het Trefpunt. 
Kosten:  3,50 euro p.p. entree 
Kosten:  4 euro p.p. schaatshuur 
Opgeven: voor zondag 23 februari 

Wil je deelnemen aan de app groep, app dan naar 
Jeannette  Hubers 06-54992051 



De Colckhof. Zo dichtbij maar toch zo onbekend. 

Op zaterdag 14 september organiseerde de 
Evenementen Commissie Laag Zuthem een wandeling 
op de Colckhof. Prachtig weer! Om 9 uur worden we 
gastvrij ontvangen in de huiskamer van ‘t Trefpunt met 
koffie, thee en een koekje.  
Samen wandelen we over de Hoge Bosweg naar het 
brugje over de Nieuwe Wetering. Hier wacht Mijn ten 
Brinke ons op. Ze weet veel te vertellen over 
bijzondere paadjes, plekken en bruggetjes op de 
Colckhof. Vanaf 1989 woont zij in de Bagatelle: een 
poortwachtershuis dat later opgesplitst is in twee 
woningen; de linkerkant voor de tuinman, de rechter 
voor de jachtopziener. Mijn vertelt ons dat we op de 
Bisschopsbrug staan: nooit geweten! Verder gaat het: 
over de ‘Lange Slinger’, over bruggetjes en paadjes 
naar het Eendenhuisje uit 1850. Van hieruit spiegelt 
zich Huis De Colckhof in de rimpelloze vijver. 

Mijn vertelt over de oude tuin met de druivenkas, type 
Lessenaar, waarin een heel oud druivenras groeit: De 
Frankenthaler. We staan stil bij het ezelsgraf waar de 
ezels van Huis De Colckhof liggen begraven.  Het ezel-
monument staat er niet meer op. Dit wordt in het huis 
bewaard. Bij het theekoepeltje pauzeren we even met 
een sapje en een hapje. Goed geregeld EC! Mijn vertelt 
ondertussen dat daar de honden van de families van 
Dedem liggen begraven, zonder monument. 
Er groeien stinzenplanten in het park: sneeuwklokjes, 
narcissen en vogelmelk. Overal lelietjes van dalen en 
salomonszegel. We passeren het Fazantenpaadje en de 
Boskampallee. 
 
Het is tijd voor de ontvangst in het Huis. De 
rentmeester, Frans Willem Romer, heet ons hartelijk 
welkom en vindt het mooi dat er uit Laag Zuthem 
zoveel interesse is voor een bezoek. Uitgebreid vertelt  

hij over de geschiedenis van Huis De Colckhof en de 
tuin er omheen. Het grootste gedeelte van het 
landgoed is in 1986 verkocht aan Natuurmonumenten. 
Hij vertelt over het intensieve onderhoud dat gebouw 
en tuin nodig hebben. Er zijn de laatste jaren veel 
bomen gekapt, sommigen om de buurboom ruimte te 
geven, anderen om plaats te maken voor nieuwe 
bomen. Bijzondere bomen staan er zoals de 
‘veerbeuk’. De rentmeester neemt ons mee voor een 
korte tocht door de aangrenzende tuin. We lopen om 
het huis heen en komen op plekken die we wel vanaf 
de overkant van de Wetering kunnen zien, maar waar 
we nog nooit eerder zijn geweest. 
 
Schoenen uit. Het hoeft niet maar we doen het toch 
maar. We nemen een kijkje in Huis De Colckhof. Dit 
bestaat uit: hoofdhuis met spieker, twee bouwhuizen, 
een boerderij en enkele overige gebouwen. Het oude 
spieker werd in 1300 gebouwd. Het landgoed werd 
toen De Kolk genoemd. Daarna is het hoofdhuis in 
delen uitgebouwd in neoclassicistische stijl. De Colck-
hof is in 1907 gekocht door F.K. baron van Dedem.  

Er zijn mensen die zich hier bijzonder thuis voelen.  



Mijn ten Brinke: veel dank voor je verhalen over De 
Colckhof!  
Nieuwsgierig geworden? 
Volgend jaar staat deze mooie excursie vast weer op 
de agenda van de Evenementen Commissie Laag 
Zuthem! Zeer aan te bevelen. 

Akkie Tichelaar 

Bijzonder om hier te mogen zijn. We bedanken de 
rentmeester hartelijk voor de gastvrijheid en nodigen 
hem uit voor de gezamenlijke lunch in het Trefpunt.  
Ook Mijn komt gezellig lunchen en napraten over deze 
mooie activiteit. Via het kleine loopbruggetje en de 
grote brug leidt Mijn ons via Erve Old Evers (van 
Zomeren), naar de Bisschopsbrug.  

17 mensen hadden zich aangemeld voor een 
ballonvaart met Koningsdag. Deze geplande activiteit 
kon op Koningsdag 2019 niet doorgaan vanwege de 
weersomstandigheden. Dus werden er in overleg met 
de deelnemers nieuwe data gepland om alsnog de zo 
fel begeerde ballonvaart te kunnen maken. 
 
Wim van der Kolk is een aantal malen met de Linde-
kroonballon uit Dedemsvaart naar Laag Zuthem 
gekomen om al deze passagiers alsnog van een adem-
benemende ballonvaart te kunnen laten genieten. 

Koningsdag 2019 Ballonvaren 
Dat heeft geresulteerd in vijf verschillende 
ballonvaarten met als opstijgplaats het veldje bij de 
Kleine Hagen en landingen in Den Nul, Witharen, Hoge 
Hexel, Lettele en Vorchten. Laag Zuthem is weer een 
heel aantal tot de adelstand verheven inwoners rijker. 
Heel veel dank gaat uit naar Warner Wilts en Gerrit 
Dijk voor het gebruik van het veldje aan de Kleine 
Hagen. 
 
Jaap Abbes  
Oranjecomité Laag Zuthem 



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 

 

VanKonrad.nl 



om deze vliegtuigen zo laag over te zien komen, 75 jaar  
vrijheid wordt dan wel even benadrukt.  
De lunch in Ingen smaakte fantastisch en met een goed 
gevulde maag zetten we weer koers richting de Veluwe 
om met een mooie omweg naar Laag Zuthem terug te 
keren. Daarbij heeft de zon zich van de mooiste kant 
laten zien en bij aankomst in Laag Zuthem werd er 
tijdens de borrel nog lekker nagenoten. Bij deze wil ik 
namens alle motorrijders de organisatie hartelijk 
danken en kijk ik alweer uit naar 2020. 

Roel Mikx 

Het is zaterdagochtend 21 september, een stralende 
najaarsdag, waarbij de zon zich van zijn beste kant zou 
laten zien. Vanaf half negen dienden de eerste 
motoren zich al aan rondom het Trefpunt. In totaal zijn 
er maar liefst 13 coureurs die zich, onder het genot van 
een kop koffie, inschreven voor een lange tocht 
richting de dijken langs de Waal.  
 
Klokslag 9 uur werden de motoren gestart en via 
prachtige slingerwegen koersten we richting Deventer. 
Verder de IJssel volgend stopten we bij Westervoort 
voor de koffie met natuurlijk een heerlijke punt 
appelgebak voor de liefhebbers. Daarna werden de 
dijken onveilig gemaakt en via mooie rustige slingers 
gingen we naar het westen. Bij een tankstop gebeurde 
het toch nog…. De 13e editie met 13 deelnemers…. dat 
moet natuurlijk fout gaan. En ja hoor, één van de 
Ducati ’s had blijkbaar een boutje verloren zodat er 
toch nog gesleuteld moest worden om de uitlaten 
weer vast te zetten. Enkele kilometers verderop 
kwamen, in het kader van de herdenking van de 
Tweede Wereldoorlog en de slag bij Arnhem, vele 
vliegtuigen ons tegemoet. Toch wel erg indrukwekkend  

De 13e motortourtocht van Laag Zuthem 

Klaverjassen in ’t Trefpunt   
Alle data van seizoen 2019-2020 op een rijtje : 
27 september      3 januari 
11 oktober    17 januari 
25 oktober    31 januari 
8 november    14 februari 
22 november   28 februari 
20 december   13 maart 
 
Heb je nog vragen of wil je graag meer info? 
 
Informeer bij Joke Dalhuisen,  
telefoonnummer  
06-28039598  

Het nieuwe klaverjasseizoen is weer begonnen op de 
vrijdagavond in ’t Trefpunt. Kun je (een beetje) 
klaverjassen en lijkt het je leuk om mee te doen? Kom 
een keer meespelen. We beginnen altijd om 20.00 uur. 
We spelen in totaal 12 vrijdagavonden van eind 
september tot begin maart. Je kunt per avond 
meespelen of je voor een heel seizoen opgeven. 
De beste 3 klaverjassers per avond winnen een prijs. 
 
Het inleggeld voor een seizoen is € 25,-  
Wil je niet aan een seizoen vastzitten en per avond 
meespelen dan kost het  € 4,- per avond. Dit is inclusief 
koffie/thee en hapjes. 



Kolkweg 30, winkel Van Munster Sloperij van Munster 1948 

Fam. Kooijker, Gravenweg 



Om een idee van de omgeving te krijgen: het straat-
beeld werd toen erg overheerst door vooral tractoren, 
veel loonwerkers die langs kwamen, boeren op weg 
naar hun land om de koeien te melken of hun land te 
bewerken, meerdere melkrijders die twee keer per dag 
de melkbussen bij de melkveebedrijven ophaalden en 
terugbrachten. Ik denk dat er wel eens dagen waren 
dat er vaker een tractor langs kwam dan een auto. 
 
De autosloperij 
Autosloperij '' van Munster'' sloopte voornamelijk 
vrachtwagens. Naast handel in oud ijzer werden veel 
onderdelen hergebruikt. Vooral assen van vracht-
wagens werden gebruikt voor het maken van platte 
boerenkarren, ook werden veel tweedehands banden 
verkocht. Veel klanten bestonden uit melkrijders met 
hun platte boerenkarren en uit loonbedrijven uit de 
buurt. Van Munster verkocht daarnaast ook fietsen, 
bezems, kachels en kruidenierswaren en er was 
natuurlijk een benzinepomp.  

Verder had van Munster een officiële taxivergunning, 
de bewoners van Laag Zuthem gebruikten een taxi als 
men met enige spoed naar het ziekenhuis moest, niet 
iedereen had een auto in die tijd. 
 
Het loonbedrijf 
Loonbedrijf Kooijker van Dieren is een nog steeds 
bestaand bedrijf in ons dorp, ooit begonnen aan de 
Gravenweg  en later gegroeid tot wat het nu is aan de  

Kolkweg. Er waren indertijd meerdere loonbedrijven 
hier in de buurt zoals Jansen, Elshof, Bakker en de  
Werktuigvereniging. Naast loonwerk specialiseerde 
Kooijker van Dieren zich als één van de weinigen al snel 
in de verkoop van landbouwwerktuigen en tractoren. 
Dat bracht natuurlijk onderhoud en reparaties met zich 
mee en daar speelde het bedrijf handig op in. Door de 
moderniserende en groeiende landbouw breidde dit 
bedrijf zich snel uit. Binnenkort bestaat het bedrijf 
maar liefst 100 jaar. 
 
Veevoeder 
Alle veevoeder benodigdheden werden bezorgd door 
de Firma Eshuis van de Ganzepan, verpakt in grote jute 
zakken, de veekoeken zaten in papier. Als je kippen 
had en de eieren vanaf huis niet allemaal verkopen kon 
nam de Firma Eshuis ze mee en werd de opbrengst in 
mindering gebracht op de rekening. Daarnaast hadden 
ze ook nog café Restaurant "De Ganzepan", waar ook 
feestjes en bruiloften werden gehouden.  
Mevrouw Eshuis had ook een kruidenierswinkeltje 
waar je allerlei boodschappen voor je dagelijks leven 
kon halen. Een hele bekende veevoeder bezorger was 
Berend Lubbers, de vader van Gijs en Bert, die voor de 
landbouwcoöperatie werkzaam was. Hij bracht met 
zijn tractor en wagen rondom het dorp veevoer rond. 
Bij Anton Platenkamp aan de Kolkweg  kon je ook 
terecht voor allerlei veevoeders. Voor kleine 
huisdieren, kalvermelk e.d. was hij vertegenwoordiger, 
daar had hij altijd wel wat van in huis. Wasmiddelen 
(zeeppoeder) waren daar ook te krijgen. Je kon het dus 
allemaal gemakkelijk ophalen.  

Voorzieningen in Laag Zuthem (2)  Tekst Wim Jansen 

Geïnspireerd door de diverse bezorgdiensten die tegenwoordig aan huis bezorgen beschrijft Wim Jansen de 
voorzieningen in Laag Zuthem waar de inwoners het in vroeger tijden mee moesten doen. In de Dorpsomroeper van 
februari 2019 beschreef hij de bakker, de kruidenier, de smidse en het postkantoor. In deze aflevering voegt hij daar 
een aantal andere voorzieningen aan toe.   

Karel Melenboer, melkrijder 

Taxi W. van Munster 



De garage 
Garage Dalhuisen is oorspronkelijk gestart op de plek 
waar nu Garage Lok zit. Eerst  werden er door Henk 
Dalhuisen voornamelijk auto`s gespoten maar toen 
Peter Lok ongeveer 30 jaar geleden bij hem 
kwam werken werden er steeds meer auto`s in 
reparatie genomen. Het bedrijf groeide en 
werd verplaatst naar de Lierderholthuisweg. 
Na een aantal jaren samengewerkt te hebben 
is Peter op de oude plek waar het ooit begon 
een garage begonnen aan de Kolkweg, Henk 
doet het schadeherstel en spuitwerk nog 
steeds aan de Lierderholthuisweg. 
 
"Kisjes Kearls" of ''Kiep Kearls". 
Marskramers kwamen langs de deur met 
koffers of karretjes met waren zoals rode 
zakdoeken, overalls, messen, scharen, zeepjes, 
eau de cologne en wat dies meer zij. Bij ons kwamen 
ook verscheidene van deze handelaren langs de deur, 
wij hadden toen een herdershond thuis en deze was 
vaak opmerkelijk waakzaam als zij binnen waren.  
Paul Eijkelkamp, de vader van voetballer en trainer 
René Eijkelkamp, was voor die tijd al een moderne 
marskramer: hij had een omgebouwde autobus vol 
met handel. Veelal werden bij hem ook cadeaus 
gekocht voor Sinterklaas of verjaardagen. Mijn moeder 
kocht ooit een Monopoly spel bij hem, zoiets vergeet je 
nooit. Een ander type handelaar ben ik ook nooit meer 
vergeten: Hein Oldenhof uit Zwolle. Hij had altijd een 
zwaar zwart pak aan en was in mijn ogen een hele 
grote man. Op de fiets met twee kippenmanden  

voorop en soms nog een karretje 
erachter kocht hij vooral konijnen en 
kippen op om deze dan thuis te 
slachten en als poelier in Zwolle te 
verkopen. 

 
De groenteboer en de slager 
Groenteboeren Antonissen en De Leeuw kwamen elk 
één keer per week langs de deur voor groente en fruit 

met hun Opel Blitz bestelwagen. Slager Meier uit Heino  
kwam één keer per week vlees brengen omdat mijn 
ouders nog geen koelkast of diepvries hadden werd 
het vlees flink met zout in gestrooid (gepekeld) om het 
te kunnen bewaren. Later werd er door de familie 
ergens een varken gekocht en een jonge koe of stier, 
die werd dan geslacht bij Slagerij Meier of Mekers in 
Heino en het vlees werd in pakketten verdeeld onder 
de familie en in de diepvries gedaan. Als je zelf nog 
geen diepvries had kon je naar een soort 
gemeenschappelijke diepvries gaan. Bijvoorbeeld die in 
Heino, vlak bij de huidige Action, bij Lipman aan de 
Bredenhorstweg en vlak bij de brug van het Nijenhuis.  
Daar huurde je dan een deel van een vriezer. 

Opel Blitz 



Als de winter er aan kwam 
Mijn ouders hebben vele jaren eieren vanaf thuis 
verkocht, bakkerij Westerbeek was vaak één van de 
afnemers. Zij hadden hun hele leven in Laag Zuthem 
een groentetuin, veel groentes werden geweckt of 
ingekuild en later natuurlijk ingevroren. Wij gingen elke 
winter tegemoet met twee volle diepvriezen en de 
kelder vol met aardappels en winterwortels. Als de 
winter inviel werden in de bijkeuken enkele rode of 
witte kolen opgehangen aan een spijker, de 
boerenkool en de spruitjes konden het nog even 
buiten uithouden. Zo nu en dan moest ik naar de  

familie van Pijkeren aan de Hagenweg  om een 
koolraap  op te halen. Bij ons thuis hadden we  
zandgrond en een goede koolraap groeide op de klei. 
Het was bijna in ieder gezin de gewoonte dat je voor 
voldoende wintervoorraad aan aardappelen zorgde. 
Mijn vader had gedeeltelijk zijn eigen voorraad de rest 
werd in het najaar aangevuld door bij te kopen van 
mijn oom Teunis van Dort die aardappelen verbouwde 
op de boerderij. Ook moest je zorgen dat je voldoende 
hout en steenkolen voor de winter had. In het dorp 
waren geen steenkolen verkrijgbaar, die moesten 
vanuit Zwolle of Heino komen. Samen met mijn vader 
ben ik eens naar de Armjagersdijk geweest. Daar had 
hij, bij opbod, een perceel hakhout gekocht. Het hout 
werd met de tractor en wagen van Derk Eshuis 
opgehaald en thuis gezaagd.  

Jan Stegeman 

Pa met Wim in de tuin, ongeveer 1966 

 
 

 
 

Wat laat je thuis:  
• Beschadigde items  

• Speelgoed of kinderkleding 
• Ondergoed, leggings  

 en/of panty’s  
 
Vanwege het grote succes werken we met een 
aanmeldlijst. Er is beperkt ruimte. Meld je aan via 
ruileninlaagzuthem@outlook.com om verzekerd te zijn 
van een plek.  
 
Katja 06 48671202 en Nienke 06 20644812  

Najaars kleding- en decoratieruil Laag Zuthem 

Redenen om dit keer te komen:  
 Gezellige meidenavond  
 Je draagt bij aan duurzaamheid  
 Voordelig een andere outfit 
 Een nieuwe impuls voor je inrichting  
 Opgeruimd staat netjes  
 Het Trefpunt café is open  
 
Wat neem je mee:  
• Schone (on)gedragen, goede en modieuze  
 najaars- en winterkleding (alle maten zijn welkom)  
• Sieraden, riemen, tassen, schoenen  
• Verzorgingsproducten  
• Jassen  
• Decoratie (Krukjes, kaarsen, kaarsenstandaard, 

plantenstekjes, plantenpotten etc.) 



Hallo Zuthemers, 
In de 19e eeuw was het noorden van Papoea Nieuw 
Guinea van Duitsland, het zuiden van Engeland. Aan 
het begin van de 20e eeuw gaf Engeland zijn gedeelte 
aan Australië. Australië nam het noordelijke gedeelte 
in tijdens de tweede wereldoorlog. Op 16 september 
1975 werd Papoea Nieuw Guinea onafhankelijk van 
Australië. Inmiddels vieren ze nu dus 44 jaar 
onafhankelijkheid in rood, zwart & gele kleuren.  
Een week voorafgaand beginnen alle voorbereidingen 
voor ‘independence day’. Van verschillende soorten 
bomen halen ze bladeren en scheuren die met 
jarenlange ervaring in de juiste vormen, klaar om 
prachtig geweven te worden.  

’Tatoo, tatoo, one kina, one kina’ (25 euro-cent). Een 
rappe marktverkoper trekt Micha’s aandacht. Die 
(plak)tattoos wil hij wel. Geheid dat zijn lokale 
vriendjes op de compound ook wel willen, dus slaan 
we een flink aantal in. 

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.  

Wilfred moet gewoon vliegen, er is zoveel werk, MAF 
gaat gewoon door. Mijn huishoudelijk hulp Agatha 
hoort het en biedt aan om samen met mij en de 
jongens te gaan kijken bij het festijn. Ik ben blij met 
haar aanbod, het is niet super onveilig hier, maar 
opletten is het wel. Een paar extra ogen én uitleg over  
wat ik ga zien zal zeker van pas komen.  
We spreken 9 uur af, om 9.30 is ze er al. Ze kan op tijd 
zijn (als ze moet werken), maar bij dit soort sociale 
afspraken is die norm er nooit. Het geeft niet, ik ging er 
al vanuit. En nog meer PNG-cultuur: bij niemand is een 
planning van de dag bekend. Geen idee hoe laat we 
waar moeten zijn of wat er precies gaat gebeuren. 
Gewoon gaan dus. Samen smeren we de jongens in 
met zonnebrand en gaan we in de MAF bus op weg 
naar een veld waar de meeste bijeenkomsten worden 
gehouden. Er zijn daar al heel veel mensen, dus 
waarschijnlijk zijn we op de goede plek en gaat hier iets 
gebeuren. Als we een plekje vinden op het veld, 
midden in de hete zon, staat er al een blanke fotograaf 
voor onze neus. Onze blanke kindjes in PNG kleuren 
zijn echt super interessant. Al die aandacht zou je bijna 
naar het hoofd stijgen. We snappen het wel, maar het 
is niet altijd leuk, vooral de jongens hebben een hekel 
aan de handen in hun blonde haren en op hun blanke 
wangen. Een PNG vrouw komt naar ons toe. Ze heeft 
een soort zweetbanden gehaakt voor om ons hoofd. 
Voor de blanke mensen, zegt ze tegen Agatha. Dat is 
dan wel weer lief en leuk. Altijd dubbel die aandacht. 



 

Het leger marcheert, kinderen van de basisschool 
stappen er achter aan. De vlag wordt ingezegend en 
daarna volgen eindeloze toespraken door mensen van 
de plaatselijke overheid. Ik kijk om me heen. De 
mensen luisteren amper. Ik vraag aan Agatha wat zij 
van de toespraken vindt. ‘Tss, zegt ze, ze zeggen 
hetzelfde als vorig jaar, en er is het afgelopen jaar niks 
gebeurd van wat ze beloven.’ En die woorden schetsen  

goed de huidige situatie van PNG: veel woorden, 
weinig daden. Leraren die staken omdat ze al maanden 
geen geld hebben gekregen. Asfaltwegen vol gaten, te 
weinig malaria-tabletten in het ziekenhuis. De mensen 
lijken er gelaten onder, en willen vooral een feestje 
vandaag. En dat feestje zullen ze zelf wel bouwen, 
sterk en veerkrachtig als ze zijn! 

Harriëtte 

Nu de Kolkweg voor de 
school op orde is, gaan 
we verder met het 
schoolplein. Er is een 
prachtig nieuw groen 
plein getekend en er zijn subsidies binnengekomen. Nu 
zijn we bezig om alles goed in te plannen. In het voor-
jaar gaat het plein op de schop en zal alles veranderen. 
Voor die tijd zal aan de voorkant een beukhaag worden 
geplant met alleen twee uitsparingen voor nieuwe 
hekken. Voor wie nieuwsgierig geworden is…. In de 
gang van de school hangt het nieuwe schoolpleinplan. 
Kom gerust eens even om het hoekje kijken. En straks 
roepen we iedereen op om te komen helpen bij de 
opbouw van het plein, vele handen maken licht werk. 
 
Ondertussen werken we op school natuurlijk hard door 
om zoveel mogelijk te leren. Dat kan individueel zijn op 
chromebook of op papier, maar ook in tweetallen aan 
de statafel of samen-
werkend in een groepje 
aan een werkstuk op een 
plekje ergens in de 
school. Zo ontwikkelen 
we ons gekregen talent 
op een eigen manier.  
 
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! 

Met vriendelijke groet, namens het team,  
Pleunie Schoonewelle. 

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. 

Na de zomervakantie zijn we weer enthousiast 
begonnen. Vlak voor de vakantie is begonnen met het 
vernieuwen van het wegdek, en zie… door het harde 
werken ligt de nieuwe bestrating er al in. Prachtig 
gemaakt rondom de leilinden aan de voorkant. Het hek 
is verwijderd en komt ook niet meer terug. Wie 
interesse heeft, het is te koop, doe een berichtje dan 
komen we daar vast wel uit.  
 
De leerlingen van de bovenbouw hebben een ochtend 
les gehad van de Sallandse wegenbouw en mochten 
meekijken in de Langeslag. Wat zit er veel in de grond, 
daar zijn we ons niet altijd van bewust. Voor de 
kinderen zeer interessant, hartelijk dank!!  

Dat we niet alleen in school lesgeven is bekend. Deze 
week was er bezoek van de brandweer, met de grote 
brandweerauto, wat voor de groten en voor de klein-
tjes een prachtige ervaring was. Daarnaast was er de 
uitleg over het brandweerpak, werden de vluchtroutes 
geoefend, stond de personeelskamer vol rook, waren 
er allerlei EHBO-oefeningen en mochten alle kinderen 
oefenen met de brandweerspuit. Een ochtend vol 
leerzame momenten en dan ook nog onvergetelijk.  



Nieuwe beheerder(s) gezocht 
Het Trefpunt zoekt een nieuwe beheerder. Na 8 jaar 
nemen Anneke en Gijs Lubbers in 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 het 
Trefpunt en draagt zorg voor: 
• het plannen van de verhuur; 
• het kleine onderhoud (indien nodig ondersteund 

door andere vrijwilligers); 
• het openen en sluiten van het Trefpunt na 

activiteiten en verhuur; 
• inkoop en voorraadbeheer; 
• een schoon Trefpunt; 
• sleutelbeheer. 
Een uitgebreide functieomschrijving is beschikbaar. 
Beheerduo:  Het Trefpunt wordt druk bezocht en de 
ervaring leert dat het beheer door meerdere personen 
de 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 €1.500 
per jaar bedraagt. Bij duo- of trio beheer gelden andere 
bedragen. 
Heb je belangstelling? Of wil je wat meer informatie of 
een vrijblijvend gesprek? Laat het dan weten aan één 
van de bestuursleden of via trefpuntinfo@gmail.com.  
 
Overige zaken 
Nieuwsbrief 
Nog niet alle belangstellenden (en nieuwe inwoners) 
ontvangen de maandelijkse, digitale nieuwsbrief van  

Nieuws van ‘t Trefpunt 
het Trefpunt. Wil jij ook elke maand de digitale 
nieuwsbrief ontvangen? Geef dan je emailadres door 
via trefpuntinfo@gmail.com.  
 
Bierproeverij 
Gerrit en Mathilde van Erven organiseren nog drie keer 
een bierproeverij in 2019; op vrijdag 4 oktober, 1 
november en 29 november. Meer informatie lees je in 
de maandelijkse nieuwsbrief. 
 
Donateur? 
Het Trefpunt is blij met je (financiële) steun. Ben jij al 
donateur van het Trefpunt? De minimale jaarlijkse 
donatie is € 12,50 meer mag natuurlijk ook. Je kunt je 
donatie overmaken op rekeningnummer 
NL33RABO0327125365. Zo draag je bij aan het behoud 
van ons dorpshuis. 
 
Samen koken (en eten) 
Elke maand kunen maximaal 20 personen Samen aan 
tafel. Regelmatig zien we nieuwe gezichten. Raadpleeg 
de agenda op www.trefpunt.zuthem.nl voor de data. 
We gaan aan tafel om 18.00 uur, voorafgaand aan de 
café-avond. Wil je komen eten, koken of allebei? Meld 
je dan aan bij Akkie Tichelaar (06-16251462).  
 
De maandelijkse café avond 
Ben je onlangs komen wonen Laag Zuthem? 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 
4 okt Samen aan Tafel - Café avond - Bierproeverij 
1 nov Samen aan Tafel - Café avond - Bierproeverij 
6 dec Samen aan Tafel - Café avond - Ierse avond  

’t Trefpunt 



Opnieuw een Iers feestje met de Shannons in het 
Trefpunt op 6 december.  
 De bezetting van The Shannons is voor die avond 
uitgebreid met Jimmy Ellis. Deze violist uit Manchester 
speelt deze avond mee. Maak onder het genot van een 
lekkere Ierse whisky, voor de derde keer op rij, een 
spannende muzikale reis door Ierland. Anneke en Durk 
zijn inmiddels zeer bedreven in het bereiden van een 
Irish Coffee. Uiteraard ontbreekt de Guinness niet. We 
verheugen ons erop.  De zaal is open om 19.30 uur. 

Biljarten in het 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 
de café avonden. Opgeven is niet nodig. 
 
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. 
 
Zelf iets organiseren? 
Er is veel muzikaal talent in Laag Zuthem. Zin om, 
bijvoorbeeld op een cafe avond, muziek te maken in 
het Trefpunt? Het Trefpunt faciliteert. Neem contact op  

met een van de bestuursleden of het beheer. Ons 
dorpshuis staat ter beschikking.  
 
Oud ijzer 
Een belangrijke bron van inkomsten voor het Trefpunt 
is de verkoop van ingezameld oud ijzer. De volgende 
inleverdatum wordt bekend gemaakt via de 
nieuwsbrief, website en sociale media. 
 
Fysiotherapie 
Ioanna verzorgd ook de fysiotherapie in Laag Zuthem 
en omgeving (www.fysiomobilae.nl). 
 
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 via trefpuntinfo@gmail.com.  
 
Bestuursleden 
Voor vragen of suggesties kun je terecht bij de 
bestuursleden: Herman Tichelaar, Durk Klopstra, Bart 
Oostveen, Emiel Kamman, Dick Knol, 
Dick van Munster en Yvonne Dijkslag.  

Oud en Nieuw in het Trefpunt 
  
De jaarwisseling van 2018 op 2019 was een groot 
succes in het Trefpunt dankzij de inzet van een 
aantal dorpsbewoners. Graag zetten we deze 
traditie voort. Daarvoor zijn we op zoek naar een 
paar enthousiaste dorpsbewoners. Vind jij het leuk 
om het Trefpunt tijdens de jaarwisseling feestelijk 
te versieren en tot ongeveer 01:00 uur achter de 
bar te staan? Laat het ons dan even weten via 
trefpuntinfo@gmail.com. Samen maken we er 
weer een leuk feestje van. 

’t Trefpunt 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.lynnsbeautyfactory.nl 
info@lynnsbeautyfactory.nl  

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 



PERSBERICHT  

Dorcas Voedselactie – Omdat we om hen geven  
HEINO – Van 3 tot en met 10 november 2019 wordt voor de vierentwintigste keer de Dorcas voedselactie 
gehouden. Vele vrijwilligers en consumenten in heel Nederland dragen hier een steentje aan bij. Op honderden 
locaties in Nederland – in supermarkten, kerken en scholen – zamelen duizenden vrijwilligers samen met 
consumenten producten en geld in voor de allerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië.   
Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten de allerarmsten. Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. 
Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De 
ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten 
welke mensen hulp nodig hebben.   
 
Heel Nederland geeft  
In Nederland zijn van 3 tot en met 10 november zo’n tienduizend vrijwilligers op de been om de producten in te 
zamelen. Meer dan zeshonderd supermarkten en vele scholen en kerken verlenen hun medewerking aan de Dorcas 
Voedselactie. Vrijwilligers delen voedsellijstjes uit aan het winkelend publiek. Hierop staan producten die samen 
een voedselpakket vormen. Klanten van de supermarkten kopen een extra product en geven deze af aan de 
vrijwilligers. Daarna wordt alles gesorteerd. Dit gebeurt ook door vrijwilligers. Nadat het pakket met de 
vrachtwagen op de plaats van bestemming is aangekomen, geeft Dorcas het aan de partnerorganisatie die het 
vervolgens via een lokale partner bij de juiste mensen brengt.  
In HEINO wordt op vrijdag 8 en zaterdag 9 November 2019 de Dorcas 
Voedselactie gehouden op de volgende locatie:  
BONI Supermarkt  
Paalweg 1, 8141 RT Heino  

Nieuws van Timulazu 

Antikraak-atelier Timulazu 
Timulazu zoekt drie kunstenaars die atelierruimte 
zoeken. Aan de Dorpstraat 25 in Heino wil Timulazu 
een atelier opzetten voor verkoop van kunst en 
gerecyclede artikelen.  
 
De voorwaarden: 
• 36 m2 voor € 150 p.m. met etalagegebruik. 
• Eigen ruimte voorzien van kasten met hangslot.  
• In overleg faciliteren wat nodig is qua elektra e.d. 
• 1 dag in de week de winkel openhouden van 9 tot 5, 

of twee dagdelen. Op die dagen help je de klanten. 
• Het is antikraak, het pand blijft te huur totdat de 

eigenaar een vaste huurder heeft. De makelaar kan 
altijd binnenstappen om een potentiële huurder de 
ruimte te laten zien. Het kan zijn dat we binnen 5 
maanden er uit moeten of pas na 3 jaar. Flexibiliteit 
gevraagd. 

 
Heb je interesse, neem dan contact op met Wilmke 
Bredenhoff 06-13355527. 

Kerstwandeling 2019 in Laag Zuthem! 
Zaterdag 21 december houdt Timulazu weer een 
kerstwandeling in Laag Zuthem. Dit keer volgen we een 
andere route. Het begint bij NGKV De Regenboog 
(kerk), via de Langeslag, de Kolkweg, het pad langs 
Wetering langs Huiberts naar de nieuwbouw en 
eindigend bij ‘t Trefpunt. Op de route staan figuranten 
die het kerstverhaal vertellen.  
 
Wil je graag meehelpen als vrijwilliger, muzikant, koor 
of figurant? Heb je bezwaar of meer informatie nodig? 
Bel Wilmke Bredenhoff 06-13355527 
 
Activiteiten agenda Timulazu: 
12 oktober:  Bridgetoernooi Trefpunt. 
21 december:  Kerstwandeling, eindigt in Trefpunt. 
29 februari:  Open puzzel competitie in het Trefpunt. 
Meer informatie: www.timulazu.com. 



 

 



Jongeren en eenzaamheid  
Eenzaamheid is niet iets waarvoor 
je je hoeft te schamen, legt jongerenwerker Ilse 
Waanders uit. Het is beter om het gevoel te erkennen 
en op te gaan naar een manier om van dat vervelende 
gevoel af te komen.  
Het is ook mogelijk om met ons in gesprek te gaan, 
zonder dat je naar de gezellige avond komt, vult 
maatschappelijk werkster Karin Grendel aan.  
 
Heb jij bovenstaande tekst gelezen en herken jij je 
hierin? Wij vinden het leuk om jou te ontmoeten. 
Graag even aanmelden via 
eenzamejongeren@gmail.com of stuur een WhatsApp 
naar 06 – 32 45 23 17.  
Als je je aanmeldt, maken we graag eerst met jou 
kennis en kun jij met ons kennismaken. Dit maakt het 
voor jou makkelijker om naar de gezellige avond te 
komen. 
 
Passage 13, 8102 EW  Raalte / Chevalleraustraat 18, 
7731 EE Ommen 06 – 41 64 33 98 
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag. www.wijz.nu 

Lisa(18): ‘’ Mensen denken vaak dat ik veel vrienden 
heb, omdat ik actief ben op Instagram en Facebook en 
daar veel vrienden heb. In werkelijkheid heb ik bijna 
geen vrienden om leuke dingen mee te doen en ben ik 
vaak alleen thuis’’. 
  
Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren 
vrienden hebben. Toch is er een grote groep jongeren 
in Nederland die zichzelf eenzaam voelt. In september 
dit jaar is er een Landelijk Meldpunt voor eenzame 
jongeren gelanceerd.  
Maar ook lokaal gebeurt er van alles om het thema 
‘Eenzaamheid’ onder de aandacht te brengen. De Kern 
maatschappelijk werk en het jongerenwerk van WijZ 
welzijn Raalte slaan de handen ineen om samen te 
strijden tegen eenzaamheid onder jongeren.  
Op vrijdagavond 8 november a.s. starten zij met een 
gezellige avond voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar 
die zich eenzaam voelen. Het is de bedoeling dat het 
niet bij een eenmalige gezellige avond blijft. Tijdens de 
avond, zal in overleg met de jongeren, gekeken worden 
waar behoeften liggen om een vervolg te geven aan de 
gezellige avond.  

De training is interessant voor 
mensen die in contact kunnen komen met mensen met 
dementie – voor iedereen dus. In de gratis training leer 
je stapsgewijs vaardigheden die belangrijk zijn wan-
neer je in contact komt met mensen met dementie.  
 
Leer dementie herkennen, contact maken en iemand 
op de juiste manier helpen, bijvoorbeeld op straat of in 
de bibliotheek. De training helpt je om het 
veranderende gedrag van je naaste te begrijpen en 
geeft tips om er beter mee om te gaan. 
  
Wilt u graag weten hoe u contact maakt met mensen 
met dementie? Zet deze datum dan alvast in uw 
agenda. Weet u zeker dat u komt? Dan kunt u zich 
direct aanmelden. 
Telefonisch: Evenmens: 0572-820997 of via de mail: 
info@evenmens.nl met vermelding van naam, 
emailadres en plaats waar u aan de cursus deel wilt 
nemen. De inschrijving kan tot 2 weken voor de 
genoemde datum!  

Training ‘GOED omgaan met dementie’  

Kijk naar wat ik nog wél kan 
Blijf met mij in gesprek 
Geef mij duidelijke informatie 
Denk met mij mee 
Laat mij meedoen en genieten 
(hartenkreten van mensen met dementie) 
 
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie. Omdat we 
steeds ouder worden, gaat het om steeds meer 
mensen. Dat betekent dat we steeds vaker te maken 
krijgen met mensen met dementie. Daarom biedt de 
gemeente Raalte in samenwerking met Evenmens een 
training ‘GOED omgaan met dementie’ aan. 
  
Op maandag 4 november van 13.30 uur tot 16.00 uur 
wordt er in Marienheem een training ‘GOED omgaan 
met dementie’ gegeven voor inwoners van de 
gemeente Raalte.  
Op woensdag 13 november van 13.30 uur tot 16.00 
uur wordt dezelfde training in het Dorpshuus Heino 
gegeven.   



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 
 
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.   

AED 
Locaties van de AED: Kolkweg 32a en ‘t Solen 6.  
Contactpersoon: Gerrit van Erven, Langeslag 26. 
Ook bij Havezathe den Alerdinck is een AED bij 
de receptie.  
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is 
een draagbaar apparaat dat het hartritme weer 
kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt 
door het geven van een elektrische schok  


