
Eenendertigste jaargang - nummer 4 - december 2019 

 

 

 

Woningbouw De Kleine Hagen (fase2) 

Op 9 oktober jl. hebben we in samenwerking met 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem een informatieavond 

gehouden in het Trefpunt. Daarbij was het concept 

bestemmingsplan en de bijbehorende verkaveling in te 

zien. 

Vanaf 7 november tot en met 18 december 2019 lag 

het ontwerpbestemmingsplan De Kleine Hagen fase 2 

ter inzage. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk 

dat er 15 tot 18 nieuwbouwkavels uitgegeven kunnen 

worden in Laag-Zuthem. Het sluit aan op fase 1 en is 

flexibel. Zo kan er direct worden ingespeeld op de 

actuele woningbouwvraag. Het ontwerpbestemmings-

plan is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl 

(NL.IMRO.0177.BP20190001-ON01). 

Na deze periode gaat het ontwerpbestemmingsplan 

naar de gemeenteraad, waar de vaststelling van het 

plan plaatsvindt. Zes weken na de ter inzage legging is 

het plan onherroepelijk en kunnen wij de kaveluitgifte 

opstarten, afhankelijk van eventuele ingebrachte 

bezwaren. 

 

We willen graag ook starterswoningen, zodat de jeugd 

in Laag Zuthem kan blijven wonen. We kijken samen 

met de gemeente naar de mogelijkheden om die 

gerealiseerd te krijgen. Bij deze twee oproepen.  

1. Zit jij te wachten op een starterswoning en heb je je 

nog niet ingeschreven, geef dit dan aan bij het 

Plaatselijk Belang en schrijf je in bij de gemeente 

Raalte. Bij voldoende belangstelling is er een 

mogelijkheid om “samen” te bouwen. Dit kan 

bijvoorbeeld door, samen met een aannemer, een 

project met meerdere starterswoningen te realiseren.  

2. Heb je hier ervaring mee of ken je iemand, geef het 

dan aan ons door: info@zuthem.nl. 

 

Beste Zuthemers, 

 

Binnen het Plaatselijk Belang is het nooit saai. Het éne 

moment is het vergaderen, het andere moment is het 

de handen uit de mouwen steken of een biertje 

drinken op de goede uitkomst. Ook afgelopen periode 

zijn we weer met verschillende onderwerpen bezig 

geweest. Hierbij een update en vragen wij je 

medewerking bij verschillende punten. 

 

Herinrichting 

Met openingshandelingen door wethouder van 

Loevezijn en Sinterklaas was het een feit. Eindelijk 

kunnen we weer gebruik maken van de Kolkweg en de 

Langeslag. Natuurlijk zonder enige overlast ook geen 

nieuwe weg. Complimenten aan de uitvoerende 

partijen die ervoor hebben gezorgd dat het én mooi is 

geworden én zo goed is verlopen. Naast de uitvoering 

zijn we ook tevreden met de voorbereiding. Samen 

met het dorp is het plan gemaakt en iedereen heeft via 

de klankbordgroepen de gelegenheid gehad voor 

inbreng. Een mooie vorm van burgerparticipatie. En dit 

alles afgesloten met een borrel in de werkplaats van 

Kooijker van Dieren. Merkt u de komende tijd zaken op 

die nog hersteld moeten worden, meld die dan bij ons: 

info@zuthem.nl. Tot een jaar na de oplevering kan 

Sallandse Wegenbouw, in overleg met de gemeente 

Raalte, herstelwerkzaamheden uitvoeren. 

 

Groene entrees 

De entrees van Laag Zuthem, met name die bij het 

spoor, worden nog voorzien van extra aankleding. Om 

ideeën op te halen voor een schetsplan zijn er al twee 

bijeenkomsten geweest. In januari willen we samen 

met u de details van deze ontwerpen bekijken en de 

laatste ideeën ophalen. U bent welkom op 7 januari 

vanaf 20.00 in het Trefpunt. 

Bestuurspraat 





Burgemeester en wethouders 

Elk jaar bespreken B&W en het Plaatselijk Belang 

lopende zaken van het dorp. Dit jaar waren we te gast 

op Den Alerdinck. Na een rondleiding op deze 

prachtige locatie door de heer Koning is er gesproken 

over onderwerpen als de herinrichting, onderhoud 

wegen en fietspaden, starterswoningen, de N35, een 

nieuw dorpsplan en duurzaamheid.  

 

N35 

Rond de N35 is het volop in beweging en toch niet. 

Door de stikstofuitspraak ligt veel werk stil en dit zorgt 

voor vertragingen. Voor de langere termijn blijven we 

ons met andere PB’s sterk maken voor de 

opwaardering van de N35. In Den Haag wordt via 

moties de Minister weer opgeroepen om werk te 

maken van deze weg. Belangrijke maanden de 

komende tijd voor de Marsroute. 

Energietransitie 

Provincie, gemeenten, waterschap en netbeheerders in 

West Overijssel werken samen aan een Regionale 

Energie Strategie, de RES. Hierin komt onder andere te 

staan hoeveel duurzame energie er in de regio 

opgewekt kan worden en waar dat gedaan kan 

worden. De gemeente Raalte gaat met ieder dorp in 

gesprek om tot duurzame initiatieven te komen. 

Vertrekpunt hierbij is dat elk dorp het eigen 

elektriciteitsgebruik duurzaam gaat opwekken. Dus 

ook aan Laag Zuthem de vraag: hoe en waar kunnen 

we dit realiseren? Heb je ideeën of wil je de kar 

trekken, meld je aan: info@zuthem.nl. 

 

We willen graag een ieder, fijne kerstdagen en een 

gelukkig en goed 2020 wensen. 

 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

Het hoofdgerecht bestaat uit verschillende soorten  

pannenkoeken, waaronder een zogenaamde MAF-

pannenkoek. Dit is een pannenkoek met kersen en ijs. 

Een echte aanrader! En als nagerecht kan er gekozen 

worden tussen een trifle en “yoghurt uut de streek”. 

Om 16.30 uur volgt een tweede shift en om 19.00 uur 

een derde. 

De totale opbrengst van de dag was maar liefst  

€ 1250,00. GEWELDIG!!  

We kijken terug op een zeer geslaagde dag. Heeft u 

deze gezellige dag gemist? In 2020 wordt er eind 

september weer een Pannenkoekenhuis 

georganiseerd. U bent van harte welkom om een 

pannenkoek mee te komen eten. 

De organisatie, 

 Teun, Roel en Renate 

Terugblik Pannenkoekenhuis 2019 

Op 5 oktober jl. werd ‘t Trefpunt omgebouwd tot een 

echt Pannenkoekenhuis. Hoezo….? 

Pannenkoekenhuis…? In Laag Zuthem…? Ja inderdaad. 

Op die dag was er een “Pannenkoekenhuis” in Laag 

Zuthem, volledig gerund door vrijwilligers. De 

opbrengst van deze dag is voor het pilotenechtpaar 

Wilfred en Harriëtte Knigge, werkzaam voor de MAF 

(Mission Aviation Fellowship) in Papua Nieuw Guinea. 

Waarschijnlijk geen onbekenden voor u. 

 

Om 9.00 uur ‘s morgens beginnen de voorbereidingen. 

De zaal wordt aangekleed, menukaarten gemaakt, 

buiten worden tafels klaargezet, kooktoestellen 

geplaatst, beslag gemaakt enz. enz. 

Om 12.00 uur komen de eerste gasten. Als voorgerecht 

kunnen ze kiezen tussen kippensoep of groentesoep.  



Nieuws van de evenementencommissie 

De laatste twee evenementen van 2019 zijn geweest. 

Als eerste de Burendag op 28 september jl. De dag 

begon als vanouds met koffie en thee, terwijl de jeugd 

zich vermaakte op de stormbaan en het 

springkussen. Tussen de middag was er een lunch voor 

en door de gezamenlijke inwoners van het dorp. Erg 

lekker! Het weer zat ons niet geheel mee, maar tussen 

de buien door was het gezellig op het pleintje. De 

animo wordt ieder jaar wel wat minder merken wij. 

Wellicht volgend jaar een ander concept? 

 

De barbecue daarentegen werd zoals ieder jaar druk 

bezocht. Ook dit keer waren er bijna 150 aanmel-

dingen. Vanwege de regen verkasten we naar het 

Trefpunt, een prima alternatief om zo samen te zijn.  

Een maand later sloten we het evenementenseizoen af 

met de Hollandse avond. Deze keer met een Duits 

tintje. Een avond die bij velen altijd goed in de smaak 

valt. Er was weer een gezellige pubquiz, een rad van 

fortuin, waar veel prijzen te winnen vielen en natuurlijk 

muziek. Kortom: wederom een zeer geslaagde avond.  

 

Volgend jaar hopen we weer een mooi evenementen-

programma in elkaar te zetten, met voor elk wat wils.  

 

De Evenementencommissie 

 

Contact? Laat een bericht achter op 

Facebook of mail: 

eclaagzuthem@hotmail.com  

Vrijdag 6 en zaterdag 7 maart weer een spetterende en hilarische uitvoering van 

Toneelvereniging Hakke Takke. 

Baron van Freutenbeum heeft het familiekasteel 

geërfd van zijn overleden moeder. Om alles te kunnen 

bekostigen is hij een hotel in het kasteel begonnen, 

maar helaas heeft het hotel de laatste paar jaar geen 

bezoekers meer gehad. Gelukkig heeft de baron een 

plan bedacht om meer bezoekers aan te trekken. Hij 

heeft in een landelijke krant verteld dat een heus 

spook rond dwaalt in het oude kasteel, want wat is er 

spannender dan overnachten in een echt 

spookkasteel…. Het plan lijkt te werken want in het 

eerste weekend is meteen het hele hotel volgeboekt 

met mensen die het spook willen zien.  

 

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 het gaat spoken in Laag 

Zuthem. We hopen jullie allemaal te zien op vrijdag 6 

en zaterdag 7 maart 2020. 

 

Als het je leuk lijkt om mee te spelen, kom dan op een 

van de woensdagavonden eens langs in ‘t Trefpunt om 

de sfeer te proeven.  

 

Hakke Takke wenst iedereen alvast prettige feestdagen 

en een gelukkig en gezond 2020  

 

Roel Mikx  

(namens toneelvereniging Hakke Takke) 



Dit thema past prima bij het 

naderende Eurovisie songfestival 

dat in mei in Rotterdam wordt 

georganiseerd. Maar wij zullen er 

in Zuthem een eigen muzikale variant van gaan maken.  

 

Hoe de rest van het programma eruit komt te zien, dat 

blijft nog even een verrassing…. Maar om een tipje van 

de sluier op te lichten: naast het tentenbouwersfeest 

staat de zeskamp weer op het programma. In vervolg 

op het grote succes van vorig jaar gaan we er wederom 

een spannende strijd van maken.  

We wensen jullie fijne feestdagen 

 en een spetterend 2020!  

 

Roel Mikx  (namens het Oranje comité) 

Terwijl de winter officieel nog moet beginnen is het 

Oranje comité alweer druk bezig met de 

voorbereidingen voor de festiviteiten op 25 en 27 april 

2020. Jawel, de zondag valt er precies tussen en 

daarom is het tentenbouwersfeest verplaatst naar 

zaterdag 25 april 2020. 

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

hebben we als thema gekozen voor:   

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem  

De opbrengst komt ten goede van Stichting Timulazu. www.timulazu.com 

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, vermeld erbij 

of je ouders  kunnen rijden 

Wil je deelnemen aan de app groep, app dan naar 

Jeannette  Hubers 06-54992051. 

Aanmelden kan via de appgroep  Activiteiten LZ of via 

de mail: sportcommissie@zuthem.nl 



  

 

De redactie 

wenst u Prettige 

feestdagen en 

een gezond en 

voorspoedig 

nieuw jaar!  



Zaterdagochtend om 9.05 uur 

krijgen we, zo’n 18 deelnemers, 

de attributen voor onze schoonmaakactie uitgereikt: 

handschoenen, grijptangen, vuilniszakken en gele 

hesjes. Gele hesjes? Onmiddellijk zie ik voor me hoe 

deze groep beminnelijke mensen  verandert in een 

briesende brigade zwerfvuilopruimers. In linie rukken 

ze joelend op en zwaaien dreigend met de grijptang. 

Recreanten, sportvissers en schepelingen maken zich 

uit de voeten voor deze naderende storm. Maar deze 

fantasie verwaait snel, al keuvelend zet de groep zich 

rustig in beweging en van een linie is evenmin sprake.  

Ik geniet van het prachtige weer en verwacht elk 

moment een nazaat van Jan Voerman tegen te komen 

voor weer zo’n schitterend IJssel-met-wolkenluchten- 

en-pootjebadende- koeien-tafereel. 

Op het keerpunt blijkt er toch al aardig wat rommel 

verzameld te zijn. Omdat me het nogal een gesleep lijkt 

dat allemaal mee te nemen naar het startpunt stel ik 

voor de hele santekraam in de IJssel te gooien. De 

wijzere deelnemers in de groep weten mij ervan te 

overtuigen dat mijn voorstel getuigt van een milde 

inconsistentie. Vervolgens blijkt iets verderop een 

busje te staan dat de volle vuilniszakken overneemt. 

Gewapend met nieuwe vuilniszakken beginnen we aan 

de terugweg. Vooral langs de provinciale weg naar 

Wijhe ligt veel troep, natuurlijk allemaal uit de auto 

gegooid. Om 12.30 uur leveren we alles weer in bij het 

startpunt en keert iedereen weer terug naar huis. De 

poen voor IVN is weer verdiend. 

Ik mijmer nog wat na op de fiets naar huis, met 

windkracht 6 in de rug. Zou ik van zwerfvuil opruimen 

mijn beroep kunnen maken? De eerste tekenen van 

beroepsdeformatie zijn in elk geval al merkbaar: ik 

speur de wegbermen af en zie plastic flesjes, 

etensbakjes, bierblikjes……….. 

Willem Eikelboom      

Een windstoot keert de vuilniszak die ik bij me draag 

binnenstebuiten. Het stukje plastic dat ik er net in 

gedeponeerd heb waait weg en ik spurt er achteraan.  

Verdorie nog an toe: een zaterdagochtend zwerfvuil 

verzamelen, heb ik eindelijk wat gevonden, gebeurt er 

dit. Het lijkt hier, ten noorden van de pont van Wijhe, 

langs de IJsseloever nog wel mee te vallen met de 

troep. Ik dwaal verder af langs de Buiten Waarden, 

over paden die door paarden zijn gemaakt. Zo net 

kwam er een groep van een stuk of 10 op mij af 

gerend, met verende tred. Ik werd er bijna door 

omsingeld en voelde me niet erg op mijn gemak. Wat 

zijn die beesten groot, wat moeten ze van me? 

Gelukkig verliezen ze al snel hun belangstelling voor 

deze licht ongeruste zwerfvuilopruimer, die ze in 

onmacht een beetje dom staat aan te grijnzen. 

Aan de noordoever van de Buiten Waarden, waar de 

wind alles heen blaast, beleef ik een eigenaardig, om 

niet te zeggen dubbelzinnig, genoegen. Eindelijk veel 

plastic en andere troep die ik op kan ruimen: 

etensbakjes, een verfemmer, plastic flesjes en een fles 

cola. Ik mik het allemaal in de vuilniszak: ben ik even 

goed bezig! Maar het geheel begint nogal zwaar te 

wegen en ik giet om die reden de cola weg. Achteraf 

gezien pech: op de terugweg vind ik een fles wodka, 

had ik een mooie WoCo kunnen 

maken (om het daarna als hip 

drankje in de markt te zetten). 

 

Het begon allemaal met een oproep van IVN Olst-

Wijhe om mee te doen en zo voor de vereniging € 250 

te verdienen voor de paddenpoel die gegraven moet 

worden. Later blijkt de officiële benaming 

“amfibieënpoel met keerwand” te zijn. Daarmee kan 

voorkomen worden dat de padden in het voorjaar een 

drukke weg moeten oversteken, wat meestal lijkt op 

een wedstrijdje “welke pad wordt het platst gewalst”?  

Plastic, Paarden, Padden en Poen 





 

 

 

 

Op school hebben we in 

de decembermaand allerlei activiteiten: 

 Sinterklaas: op donderdag 5 december hebben we 

natuurlijk Sinterklaas gevierd. 

 Playbackshow: deze heeft op de middag van 5 

december plaatsgevonden. Alle kinderen vanaf 

groep 4 hebben voor elkaar opgetreden. Dat mocht 

in een groepje, samen of alleen. 

 Kerstviering: op donderdag-

avond 19 december hebben 

we onze kerstviering 

gehouden waar we de 

wonderlijke boodschap van 

het Kerstfeest hebben verteld. Fijn dat we weer 

gebruik konden maken van de kerk aan de 

Langeslag.   

 Kerstcrea: op vrijdagochtend 20 december was er 

weer de Kerstcrea. De kinderen hebben allerlei 

creaties gemaakt met hulp van verschillende ouders. 

Het was sfeervol en de kinderen hebben genoten. 

Wij ook, trouwens.  

 

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. 

Het plein en alles wat daar bij komt kijken.  

Sinds kort zitten we op school weer opgesloten achter 

de hekken. Dank aan vader en zoon Lubbers voor de 

prachtige hekken die ze gemaakt hebben. Ook is de 

eerste beplanting aangebracht als start van het groene 

schoolplein. Voor de inrichting daarvan zijn offertes 

uitgebracht en is er na overleg een keuze gemaakt. In 

het voorjaar zal het plein worden aangelegd.  

Aan iedereen in het dorp willen we het volgende 

vragen: 

 Wie vindt het leuk om bij het afbreken/opbouwen te 

komen helpen? 

 Wie heeft struiken/bomen over in de eigen tuin die 

hier hergebruikt kunnen worden? 

 Wie heeft andere materialen die gebruikt kunnen 

worden? Denk bijvoorbeeld aan tuingereedschap 

voor kinderen, maar ook zijn we op zoek naar 

nestkastjes en insectenhotels. 

Voor opgave/melden kunt u contact opnemen met 

Linda v.d. Bent, tel: 06-21220060. 



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 



Flying for Life  

Deze keer een verslag van een bijzondere week in PNG, 

ik had maar liefst vijf medische vluchten in twee dagen. 

Eerst op dinsdag een klein meisje van nog geen twee 

jaar dat last had van benauwdheid. Gelukkig konden 

we haar met een vlucht van 25 minuten relatief 

makkelijk naar een ziekenhuis brengen. 

Terwijl ik die vlucht uitvoerde, kreeg ik bericht dat ik zo 

snel mogelijk naar Sangera moest vliegen om daar een 

man op te halen die veel bloed verloor omdat beide 

handen verwond waren door een kapmes bij een 

gevecht. 

 

Dat was de dinsdag. Op woensdag werd mij in Lumi 

gevraagd of ik een ‘bel mama’ mee kon nemen. De 

zwangere vrouw moest naar Vanimo om te bevallen. 

Zij had al serieuze weeën zag ik, ze kon ze niet 

verbergen. Ik vroeg de gezondheidswerker enigszins 

ongerust hoe veel tijd ik nog had. “Uren, zei hij. Pas 

morgenochtend bevalt ze”. Ik had zo mijn twijfels. 

Gelukkig kwamen we in Vanimo voordat het kind ter 

wereld kwam. Dat was een opluchting. 

Toen het vliegtuig klaarstond om terug te keren en 

acht van de negen passagiers al aan boord waren werd 

mij verteld dat ik een zieke man van Vanimo naar 

Anguganak zou vliegen. Dat is de omgekeerde wereld. 

Anguganak is een klein bushdorp, met een klein 

kliniekje. Een zieke man vlieg je daar niet naar toe, 

maar het werd al snel duidelijk waarom nu wel. Er was 

geen behandeling meer mogelijk, hij 

ging naar huis om te sterven. Ze wezen 

mij op zijn buik die opgezet was. De man 

had zijn ogen open, maar was erg zwak 

en kon zich eigenlijk niet bewegen. Een 

familielid nam plaats naast hem om op 

hem te letten en voor hem te zorgen. 

Eenmaal geland in Anguganak, wilde het 

familielid van de patiënt eerst alle 

goederen uitladen. Daarna liet hij een 

auto komen om de man in over te 

brengen. Ik vond het vreemd dat hij de 

man niet sneller uit het vliegtuig wilde 

halen. Tot ik besefte: deze man leeft niet 

meer. 

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.  

Van de vijf medische vluchten in twee dagen zijn er 

vier goed afgelopen, zover wij dat kunnen zien. De 

zwangere vrouw is wel veilig in Vanimo aangekomen, 

maar we weten niet of de baby het wel heeft gehaald. 

De andere kant is: als we de zwangere vrouw niet in 

Vanimo hadden gekregen, waren beiden waarschijnlijk 

overleden. 

En zo staan leven en dood heel dichtbij elkaar hier. 

MAF doet zijn best om mensen te helpen, maar we 

kunnen niet alles, we zijn geen medisch opgeleide 

piloten. En we kunnen niet helpen tijdens het vliegen. 

Als het toch mis gaat spoken er “wat als…” gedachten 

door mijn hoofd. Had ik het anders kunnen doen? Er 

zijn niet alleen succesverhalen. We doen wat we 

kunnen, maar naar alle waarschijnlijkheid zal dit niet 

de laatste persoon zijn tijdens mijn werk het leven zal 

laten. 

Maar laten we ook de successen vieren, zichtbaar op 

deze foto. Dit is Jason Wilfred Joël. Zijn moeder was al 

bevallen van zijn tweelingzusje, maar de kleine Jason 

Wilfred zat vast in zijn moeders buik. Ik bracht ze naar 

het ziekenhuis, en kijk eens wie ik vandaag terug kon 

vliegen?! Wow, twee gezonde en levende kinderen. 

Hoe fantastisch om dit te mogen meemaken. Juist in 

deze feestmaand vragen we ons soms af wat we hier in 

PNG doen en waarom we niet gewoon bij onze familie 

wonen. Deze foto maakt duidelijk waarom: MAF = 

Flying for life! 

Wilfred Knigge 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 



Thema: Op weg naar Bethlehem! 

 

Koffie na de dienst in 

‘t Trefpunt. 

 

 Van harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 NGKV De Regenboog  

 te Laag Zuthem 

UITNODIGING voor de kerstviering Op 1ste kerstdag, om 9.30 uur  



Oude jaar afsluiten in het Trefpunt! 

Ook dit jaar kun je de jaarwisseling vieren in het 

Trefpunt. Mariska en Elisa Lok zetten vanaf 22:00 uur 

de deuren open voor een hapje en een drankje. En 

uiteraard is er champagne. Je bent van harte welkom, 

ook na 00:00 uur. Laat je muntjes thuis en neem je 

vrienden en familie gezellig mee.  

 

Nieuwjaarsreceptie  

Noteer deze datum alvast in je agenda: op vrijdag 10 

januari 2020 starten we het nieuwe jaar met de 

nieuwjaarsreceptie. Wilfred neemt Laag Zuthem weer 

op de korrel en Jarno en Allert 

verzorgen op geheel eigen wijze 

weer de bingo. 

 

Afvalcontainer  

We merken dat de afvalcontainer van het Trefpunt 

soms ook wordt gebruikt voor huisvuil. Dat is uiteraard 

niet de bedoeling.  

 

Parkeren bij het Trefpunt 

Nu alle straten weer klaar en toegankelijk zijn, willen 

we vragen de parkeerplaatsen bij het Trefpunt zoveel 

mogelijk vrij te laten voor bezoekers van het Trefpunt. 

 

Nieuwsbrief 

Lang niet alle belangstellenden (en nieuwe inwoners) 

krijgen de nieuwsbrief van het Trefpunt. Als je de 

digitale nieuwsbrief niet ontvangt kun je dat doorgeven 

via trefpunt@zuthem.nl, je wordt dan in de lijst 

opgenomen.  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Donateur? 

Ben je nog geen donateur van het Trefpunt? Het 

Trefpunt is blij met je (financiële) steun. De jaarlijkse 

donatie is iets verhoogd naar € 15,00 per jaar. Meer 

mag natuurlijk ook. In januari ontvang je een 

herinneringsmail. Je kunt het bedrag voor 2020 ook 

alvast overmaken op rekeningnummer 

NL33RABO0327125365. Zo draag je bij aan het behoud 

van ons dorpshuis. 

 

Bierproeverij 

Ook in 2020 laten we ons weer verrassen door onze 

“bierologen” Gerrit en Mathilde. De data vind je terug 

in een van de volgende nieuwsbrieven. 

  

Samen koken (en eten) 

Maximaal 20 personen kunnen maandelijks samen aan 

tafel. Raadpleeg de website (www.trefpunt.zuthem.nl) 

en de nieuwsbrief agenda voor de data. De eerste keer 

in 2020 is op 3 januari. We gaan aan tafel om 18.00 uur.  

We zoeken uitbreiding van het het team. Wie vindt het 

leuk om af en toe mee te helpen? Geïnteresseerd? 

Meld je dan aan bij Akkie Tichelaar (06-16251462).  

 

Het Trefpunt café: de plek om eens met elkaar af te 

spreken. 

Ben je onlangs komen 

wonen Laag Zuthem? Of ben 

je een doorgewinterde 

Zuthemer? Onder het genot 

van een lekker biertje of een 

goed glas wijn is het 

Trefpunt café de plek om 

elkaar beter te leren kennen. Een mooie start van het 

weekend. Iedere eerste vrijdagavond van de maand is 

het dorpscafé open. In de volgende nieuwsbrief 

worden de data vermeld. 

’t Trefpunt 



Biljarten in het Trefpunt. 

Ben je een enthousiast 

biljarter? Of kun je er niets 

van? Maakt niet uit!  Op 

woensdagavond (vanaf 

20.30 uur) staat Laag 

Zuthem aan het biljart (of aan de bar). Kun je niet op 

woensdag, geen probleem. Je kunt de keu ook ter hand 

nemen tijdens de café-avonden op de eerste vrijdag 

van de maand (vanaf 20.00 uur). Drie euro per avond in 

de pot voor koffie en gaan…..  Gijs Lubbers regelt het. 

 

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. 

 

 

Oud ijzer 

Een belangrijke bron van inkomsten voor het 

Trefpunt is de verkoop van ingezameld oud 

ijzer. De datum waarop de volgende inleverzaterdag-

ochtend is wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief, 

de website en sociale media. 

 

Fysiotherapie 

Ioanna Karkantzia van Fysiotherapie FysioMobilae 

verzorgd de fysiotherapie in Laag Zuthem en omgeving. 

 

Vrijwilliger worden? 

Vele handen maken licht werk. Spring in de 

vrijwilligerspool en doe mee. Eén keer per jaar een leuk 

vrijwilligersfeest en eeuwige roem is de beloning. 

Aanmelden kan op trefpunt@zuthem.nl.   

Het Trefpunt is op zoek naar een aantal (tuin)

onderhoudvrijwilligers. Heb je af en toe een paar 

uurtjes tijd om ons te helpen? Meld dat dat even bij 

een bestuurslid of op de mail. 

’t Trefpunt 

 

Nieuwe beheerder(s) gezocht 

Het Trefpunt zoekt een nieuwe beheerder. Na acht 

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. 

 

Duo beheer 

Het 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. 



Opnieuw een eeuweling in Laag Zuthem  

De ontwikkeling van de landbouwmechanisatie in 

Nederland nam na de Tweede Wereldoorlog een hoge 

vlucht. Daarvoor werd het loonwerk veelal als 

nevenberoep uitgevoerd door boerenzoons. Naar 

verwachting is dat bij Kooijker ook het geval, getuige 

een serie advertenties in Zwolsche Courant waarin zij 

oproepen voor een flinke boerenknecht die goed kan 

melken en met 

paarden om kan gaan. 

In die periode, het is 

dan rond 1925-1926, 

dorst het bedrijf 

inmiddels met een twee bands zelfbinder. De combine 

zoals we die nu kennen was er toen nog niet, die kwam 

pas in de jaren zestig van de vorige eeuw op. Of de 

zelfbinder van Kooijker 

door paarden of door 

tractoren voortgetrok-

ken werd laat de hier 

naast staande adver-

tentie in het midden.   

Aan het eind van de jaren dertig van de 

vorige eeuw komen we de tractor voor 

het eerst tegen in de advertenties van 

het bedrijf. De prachtige foto in het 

Trefpunt is er één uit de archieven van 

het bedrijf, verkregen via Wim Jansen.    

Advertentie 
1939-1940  

Eeuwelingen, het blijft een bijzonder fenomeen en 

uniek voor Laag Zuthem. Fakkert Diervoeders bestaat 

inmiddels 157 jaar en eerder dit jaar werd het honderd 

jarig jubileum van basisschool de Linde uitgebreid 

gevierd. Vooruitblikkend maakt Laag Zuthem zich op 

voor de verjaardag van de volgende eeuweling. 

Kooijker van Dieren, loonbedrijf, landbouwmecha-

nisatie en intern transport maakt zich op voor haar 

honderd jarig bestaan.  

 

In 1919 startte Albertus Kooijker met het uitvoeren van 

loonwerk-zaamheden in opdracht. Toen nog niet in de 

kern van Laag Zuthem, maar ‘aan de graven’ in het 

Lierderbroek, gelegen aan wat we nu kennen als 

Gravenweg. In augustus 1920 komen we het bedrijf 

voor het eerst tegen in de krantenarchieven. Kooijker 

biedt zijn diensten via de Provinciale Overijsselsche en 

Zwolsche courant aan. De advertentie doet vermoeden 

dat Kooijker de werkzaamheden van Haarst, eigenaar 

van Boerenerve de Slurink in het Lierderbroek, 

voortzet. De oproep voor het verlenen van diensten bij 

het gemotoriseerd 

dorsen van granen 

vinden we te midden 

van de vele oproepjes 

voor bakkersknech-

ten, timmermans-

jongens, loopjongens, 

keuken- en werkmeis-

jes en dienstbodes.  
Advertentie 12 augustus 1920 

Advertenties juli 1925-1926       

Afbeelding zelfbinder staatkundig gereformeerd dagblad 1940, 
locatie onbekend 

Albertus Kooijker (staand)  
en Hendrik Kooijker (achter het stuur) 
op de tractor aan de Gravenweg.  



de omgeving van Laag Zuthem verminderde. Inmiddels 

is de verkoop en het onderhoud aan vorkheftrucks al 

jaren een stabiele factor in de dienstverlening. Deze 

tak van het bedrijf is nog steeds groeiende.  

Tegenwoordig runnen Jaap en Ans het bedrijf samen 

met hun zoon Paul en zijn vrouw Nienke. Jan van 

Dieren, die inmiddels bijna 89 is, woont nog altijd nabij 

het bedrijf en is er veelvuldig op de tractor te vinden.  

 

In honderd jaar groeide het bedrijf uit van Kooijkers 

dorsbedrijf naar totaalleverancier in intern transport 

en landbouwmechanisatie op zowel industrieel als 

agrarisch vlak. Naast loonwerk en 

landbouwmechanisatie (grondbewerking, grasland, 

oogstwerk en bemesting) kan men in de nieuwe 

werkplaats en het magazijn terecht voor de verkoop en 

onderhoud van landbouwmachines en vorkheftrucs.  

 

  Nieuwsgierig geworden 

naar deze eeuweling?  

  Ter ere van het 100-jarig 

jubileum organiseert 

Kooijker van Dieren een 

open dag op zaterdag 18 

januari 2020 van 10.00 tot 

16.00 uur.  

 

 

De bovenstaande tekst is tot stand gekomen met hulp 

van de onderstaande bronnen.  

• Paul en Nienke Majoor, Kleine Hagen, Laag Zuthem 

• Wim Jansen, ‘t Weegel, Laag Zuthem 

• www.kooijkervandieren.nl  

• www.delpher.nl  

• J.F.W. Essenburg (1961). Het loonbedrijf in 

Nederland. Centrum voor Landbouwpublikaties en 

landbouwdocumentatie.  

Het was ook in die periode dat 

het bedrijf zijn werkzaamheden 

verder uitbreidde en naast het 

dorsen ook ging ploegen. 

Albertus deed het bedrijf over 

aan zijn zoon Hendrik Kooijker 

en schoonzoon Hendrik Post. 

Na de oorlog verhuisde het 

bedrijf naar een nieuwe locatie aan 

de Kolkweg in Laag Zuthem. Waar Hendrik Kooijkers 

zwager Jan van Dieren in 1956 het stokje overnam van 

de Hendrik Post en het bedrijf verder ging onder de 

naam Kooijker van Dieren.  

Voorzichtig begon men met het sleutelen aan de eigen 

machines en al snel werden ook de machines van 

klanten gerepareerd. Zo ontstond de mechanisatietak.  

 

Eind jaren tachtig deed Hendrik Kooijker een stapje 

terug en kwam het bedrijf volledig in handen van Jan 

van Dieren. In 1992 deed Jan van Dieren het bedrijf 

over aan Jaap en Ans Majoor. Zij bouwden het bedrijf 

in de jaren negentig verder uit door de verkoop en 

onderhoud van vorkheftrucs toe te voegen als derde 

tak van dienstverlening. Deze ontwikkeling werd 

ingegeven door de opkomst van de Zwolse industrie, 

waardoor het aantal landbouw- en veeteeltbedrijven in  

1980 Rechts Jan van Dieren 

Jaap en Paul Majoor (foto Gert Vreemann) Jan van Dieren (foto Gerard Vrakking) 

Dorsen 



 

 





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   
 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  


