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binnengekomen bij de Gemeente Raalte. Het college  
van B&W heeft ingestemd met het bestemmingsplan. 
Het plan komt in februari ter vaststelling in de 
gemeenteraad. Na vaststelling kunnen de kavels 
uitgegeven worden. Dit is goed nieuws voor de 
geïnterreseerden voor een kavel. Een informatieavond 
over de uitgifte van de bouwkavels is gepland op 
maandag 9 maart 2020 om 19.30 uur in ‘t Trefpunt in 
Laag Zuthem. Vanaf dat moment kunt u zich inschrijven 
voor een bouwkavel via de website van de gemeente. 
De uitgifteavond, waar de loting plaats gaat vinden, is 
op woensdag 8 april 2020 om 19.30 uur in ‘t Trefpunt. 
 
De komende periode wordt de uitgifte verder 
voorbereid en zal het college van B&W een besluit 
nemen over de fasering van de kavels en de grondprij-
zen. Als dit bekend is, dan informeren wij u hierover. 
Er is op dit moment behoorlijk wat belangstelling voor 
een kavel. In hoeverre deze belangstelling concreet is, 
weten we niet. Overigens hebben we gehoord dat er 
ook wel bouwers zijn, die een rijwoning op “eigen” 
risico zouden willen bouwen. Dat biedt misschien ook 
kansen als er in eerste instantie toch te weinig 
belangstellenden zijn voor een gehele rij.  
Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met 
de gemeente: Linda Bruggink en Marlon Hallink, 
telefoon 0572-347799.  
 
Energietransitie 
Na de oproep in het decembernummer van de 
Dorpsomroeper hebben enkele inwoners zich gemeld 
bij ons. Gerben Rouw (Langeslag 1) en Ronald Mol 
(nieuw bestuurslid, wonende aan de Kolkweg 14) 
hebben vanuit het bestuur dit onderwerp opgepakt. 
Verderop in de Dorpsomroeper een verslag. 

 
 
Beste Zuthemers, 
Als u dit leest, zitten we in de voorjaarsvakantie: het 
voorjaar tegemoet. PB heeft weer een aantal punten 
op het programma staan waar we ons dit jaar voor 
gaan inzetten. Ook de jaarvergadering is al gepland, 12 
mei om 20.00 uur in ‘t Trefpunt, de uitnodiging volgt 
later. 
 
Herinrichting Langeslag/Kolkweg 
Zoals beschreven in de laatste Dorpsomroeper, is de 
herinrichting klaar. De aannemer zal nog wel op enkele 
plaatsen wat herstelwerkzaamheden uitvoeren. Ook 
moeten de bebouwde kom borden nog worden 
verplaatst volgens het plan. Dit zal gelijk gebeuren met 
het herstellen/vernieuwen van het asfalt richting 
Heino. Binnenkort is er een evaluatie/afsluitings-
bijeenkomst van de Klankbordgroepen Langeslag/
Kolkweg samen met de gemeente Raalte. Merkt u de 
komende tijd zaken op die nog hersteld moeten 
worden, meld deze dan bij ons: info@zuthem.nl  
 
Groene entrees 
Er is een laatste bijeenkomst geweest over het 
groenplan: hoe gaan we de entrees van het dorp en bij 
de spoorwegovergang inrichten. Ook hebben we 
subsidies aangevraagd om de uitvoering van de 
plannen te bekostigen. Een punt van aandacht is het 
onderhoud van het groen, dit zal door het dorp zelf 
moeten worden uitgevoerd. Hierover gaan we nog in 
overleg met de gemeente Raalte. Het wachten is nu of 
de subsidies worden toegekend en we verder kunnen 
met de uitvoering. 
 
Woningbouw De Kleine Hagen (fase2) 
Op het ontwerpbestemmingsplan de Kleine Hagen 2, 
dat ter inzage heeft gelegen, zijn geen bezwaren  

Bestuurspraat 



Hondenpoep overlast 
We hebben een tweede hondenpoepzakjesautomaat 
geplaatst nabij de glasbakken. We kregen positieve 
berichten over de eerste automaat aan het wandelpad 
bij de Kleine Hagen. We hopen dat elke honden- 

bezit(s)ter nu gebruik gaat maken van 
de zakjes en er geen hondenpoep 
meer te vinden zal zijn op straat. 
 
Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

Energietransitie (1) 

We starten een nieuwe rubriek in de Dorpsomroeper 
omdat we vanuit Plaatselijk Belang bezig zijn met de 
energievoorziening van ons dorp. Dit halen we 
natuurlijk niet zomaar uit de hoge hoed, we hebben 
allemaal wel gehoord van klimaatverandering. We zien 
het commentaar op de televisie en lezen erover in de 
kranten.  
Internationaal is vastgesteld dat we de opwarming van 
de aarde moeten beperken. Dit is afgesproken in de 
klimaatakkoorden van Parijs. De landelijke politiek 
heeft de Parijse afspraken, in overleg met veel 
organisaties, vertaald in de klimaatdoelen. Via de 
provincie en de gemeente bereiken ze ook ons dorp. 
 
Wat betekent dit voor ons? 
Landelijk is afgesproken dat de CO2 uitstoot in 2030 
met 49% moet zijn gereduceerd. In 2050 (dit duurt nog 
even) moet de uitstoot 0% zijn. Dan zijn we energie-
neutraal, de vraag naar elektriciteit, warmte en brand-
stoffen wordt dan duurzaam ingevuld. Gemeente 
Raalte heeft voor elk dorp inzichtelijk gemaakt wat er 
tot 2030 mogelijk is om de gestelde doelen te halen. 
Voor Laag Zuthem betekent dit voor de elektriciteits-
voorziening o.a. meer zonnepanelen plaatsen op 
geschikte daken, een zonnepark en/of het plaatsen van 
windmolens. Dit is te zien op de bijgevoegde figuur.  
Voor uitleg zie www.raalte.nl/file/2945.  
 
Waar staan we nu? 
In Laag Zuthem zijn we net gestart met een werkgroep. 
Naast ervaringsdeskundigen willen we ook nauw 
samen gaan werken met Heino en Lierderholthuis. Zij 
lopen tegen dezelfde dingen aan, zoals regelgeving en 
subsidievoorwaarden. We zullen ook nauw overleg 
hebben met de gemeente Raalte. 
 
Waar gaan we niet over praten? 
• niet over of de klimaatverandering "fake news” is. 
• niet over kernenergie. 

• niet over de capaciteit van het elektriciteitsnet. 
• niet over het niet geschikte dak (zonligging, asbest of 

draagkracht). 
 
Moeten we meedoen? 
Niets hoeft, maar als we niets doen dan neemt de 
gemeente Raalte de regie. Denk aan het plaatsen van 
zonneparken of het plaatsen van windmolens op 
plekken die wij niet mooi of verstandig vinden. Dat 
willen we voorkomen. Ook kunnen we de gezamenlijke 
opgewekte energie beter eerst verdelen over de 
bewoners van Laag Zuthem. Een mooi voorbeeld van 
een lokale aanpak is het zonnepark in Nieuw Heeten. 
Dat is een gezamenlijk initiatief van een grote groep 
bewoners. Een klein rekenvoorbeeld: Laag Zuthem 
heeft 195 huishoudens. Daarvan hebben 45 huis-
houdens al zonnepanelen. Dat betekent dat jaarlijks 
150 huishoudens x 600 euro = 90.000 euro aan 
elektriciteitsrekeningen betalen. In 10 jaar tijd is dit 
een heel groot bedrag om eventueel te investeren in 
zonnepalen, zonneparken of windmolens.  
 
Eerste stap 
In de tweede helft van februari starten we met een 
klein onderzoek in Laag Zuthem. We beperken ons in 
eerste instantie alleen tot de elektriciteitsvoorziening. 
U kunt vragen verwachten over het installeren van 
zonnepanelen op uw dak en/of u eventueel mee wilt 
doen in een coöperatie voor zonnepanelen of een 
zonnepark. Gijs Lubbers of Paul Majoor gaan dit 
coördineren. Graag het formulier invullen en 
retourneren. 
 
Op 12 mei, tijdens de jaarvergadering van PB, willen 
we met u rond de tafel. Uitleggen wat precies de 
bedoeling is en samen kijken welke kant we op kunnen 
gaan. Er liggen grote kansen voor ons dorp. Een goede 
kans om mee te doen: op weg naar een beter milieu en 
een beter gevulde portemonnee. 



jaar. Een prachtige ambitie zou zijn om Laag Zuthem in  
10 jaar tijd energieneutraal te krijgen. 
DOET U MEE? 

Met vriendelijke groet,  
Ronald Mol, Gijs Lubbers, Paul Majoor, Gerben Rouw 

Er zijn van bewoners al tips binnen gekomen om te 
verduurzamen. Blijf dat vooral doen en stuur ze naar 
info@zuthem.nl. Ook op- en aanmerkingen over deze 
tekst zijn van harte welkom. Laten we er een open 
discussie van maken met een goed resultaat over 10  

en dat is veel te weinig op ± 600 zuthemers en 2 AED 
apparaten. Vandaar deze oproep om je op te geven 
voor deze trainingen. 
Ben je 16 jaar of ouder en vind je dit net zo belangrijk 
als wij, geef je dan op bij Gerrit van Erven via: 
vanervengerrit@gmail.com. 
 
We gaan dan kijken of er een nieuwe groep opgestart 
kan worden met eerst een basistraining en daarna 
ieder jaar een opfriscursus. 
 
Dick van Munster. 

Oproep aan nieuwe AED-Reanimatie cursisten. 

Dinsdag 21 januari is er weer een training voor 
reanimatie en het gebruik van het AED apparaat 
geweest. Zeer leerzaam en ook net zo gezellig. Er werd 
weer flink beademd, gereanimeerd op poppen (Annie 
genaamd) en het AED apparaat werd ook gebruikt. 
Probleem is wel dat we nog maar met 12 cursisten zijn  





Kerstdorpswandeling te Laag Zuthem was een succes! 

De opbrengst van deze fantastische avond is € 1354,03 
euro. We willen alle figuranten, keukenpersoneel, 
knutselhulpen, kraamverkopers en op- en afbouw 
mensen bedanken die dit mogelijk hebben gemaakt. 
Jullie waren fantastisch! 
 
Ondertussen in Roemenië… 
Al weer een jaar voorbij. En er is zoveel gebeurd! We 
bestaan alweer 5 jaar na onze openingsdag in 2014.  
 
Elk jaar voert het team van Timulazu in Roemenië een 
kersttoneelstuk op voor de dorpen rondom 
Sanmargitha. De jongeren van het project spelen mee 
in het toneelstuk en dragen zo bij aan het vertellen van 
het kerstverhaal. Ook geeft het hen zelfvertrouwen in 
het presenteren van zichzelf. We zijn erg trots op hen! 
 
Er zijn vele werkgroepen langs geweest om ons terrein 
af te bouwen. Ze hebben heel veel werk verzet en we 
komen telkens een stukje verder.  
 
Het project heeft weer vijf nieuwe jongvolwassenen 
die begin oktober bij ons zijn gekomen om aan hun 
toekomst te werken. En de groep lichtbeperkte 
jongvolwassenen die bij ons dagbesteding volgen, 
heeft het erg naar zijn zin.  
 
Vele campinggasten hebben van de natuur en de 
gastvrijheid genoten. De appartementen, blokhutten 
en tenten worden goed verhuurd. We zijn trots op 
onze naamsbekendheid en ons mooie kampeerterrein. 
 
Natuurlijk kan dit niet zonder alle vrijwilligers in Roe-
menië en Nederland. Onze werknemers in Roemenië 
zijn erg dankbaar en trots op onze vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk maken. Het runnen van de kringloop, 
het coördineren van het campingterrein, het 
onderhoud van het terrein, het zorgen voor onze 
projectjongeren en het organiseren van activiteiten. 
 
Dank jullie wel allemaal voor jullie inzet en steun! 
 
Liefdevolle groeten, 
Evaline Pongrat – van der Kolk 
En het Timulazu team NL en RO 
MAF. Fam Knigge 

Zaterdag 21 december hebben Stichting Timulazu en 
MAF/familie Knigge een kerstdorpswandeling 
georganiseerd. De bezoekers konden een route lopen 
door Laag Zuthem, waar figuranten het kerstverhaal 
vertelden. De kinderen konden onderweg meedoen 
met een puzzeltocht en daarmee wat lekkers winnen 
aan het einde van de route.  
Bij het eindpunt ’t Trefpunt stonden Jozef en Maria 
met het kindje Jezus. In ‘t Trefpunt kon er door de 
kinderen geknutseld, eten en drinken genuttigd en 
spulletjes gekocht worden bij de kerstkraam en de 
MAF-kraam. 

Ook waren er vele prijzen te winnen bij de loterij-
rondes, gesponsord door: Fleurrisant, Wispels, de 
Goede Keus, Smulbaai, Happy Hairdo, Spiegelbeeld, 
Mooi, Maatje Meer, Boni, Ten Bolscher, de Wereld-
winkel, Buuffie’s, Marktzicht, Mekers, Van Dam, 
Kooijker van Dieren, Multimate, Hartholt, Sonodruk, 
Boerdijk, RTG Fietsen, Bandenservice Heino, Readshop, 
De Zaak. Winkeliers en bedrijven: heel erg bedankt 
voor jullie bijdrage! 
 
In de kringloopwinkel konden klanten raden hoeveel 
kerstballen er in de pot zaten voor vier kerstwandeling- 
kaartjes. Anita van der Steege uit Herxen heeft deze 
kaartjes gewonnen. We hopen dat je genoten hebt van 
de wandeling. 
 
Op de avond zelf konden de bezoekers hun ticket 
ingevuld inleveren met naam en telefoonnummer en 
een grote prijs winnen: een kist met daarin een BBQ, 
kerststuk, spelletje, bitter, snoep, knutselpapier en 
stopcontacttimer. Deze is gewonnen door Joanly uit 
Laag Zuthem. 



  

 



Samen aan tafel: kom eten, kom koken! 

Hoe was het? 
Mooi gedekte tafels, sfeervol kaarslicht, een warme 
sfeer: de Huiskamer doet zijn naam eer aan.   

Tegen zessen is iedereen binnen en is het gebabbel 
niet van de lucht. De koks hebben voor deze avond een 
aantal soepen gemaakt: Chinese tomatensoep, 
Ossenstaart soep en Soep van vergeten groenten. Nee, 
Akkie Tichelaar was niet vergeten de groenten in de 
soep te doen of vergeten de soep mee te nemen (dat 
zou nog een aardig mimespel kunnen opleveren, de 
vergeten groentesoep oplepelen). Daarnaast stonden 
er grote salades op tafel, stokbrood, kruidenboter en 
kon iedereen zich te goed doen aan wijn, water, 
frisdrank of bier. En niet te vergeten de trillende 
puddinkjes die als dessert op tafel kwamen. 
Ik schrijf dan wel dat er gezellig gekletst wordt, maar 
tijdens het eten van de puddinkjes hoorde ik alleen 
maar het geklingklang van lepeltjes. Ik kan nu uit eigen 
ervaring vertellen dat Samen aan Tafel een smakelijke, 
genoeglijke en geanimeerde bedoening is. 
 
Hoe werkt het? 
Een twaalftal dorpsgenoten verzamelen zich elke 
eerste vrijdag van de maand rond 18.00 uur in de 
huiskamer van ’t Trefpunt om te eten en gezellig te 
kletsen. Er zijn een aantal koks, of moet ik zeggen 
kokkinnen, die gezamenlijk bedenken wat er 
geserveerd gaat worden. Al kun je als bezoeker ook 
wensen indienen. Het eten wordt in de keuken van ‘t 
Trefpunt bereid, en soms ook voor een deel thuis. Eet 
een keer mee als je trek hebt, het kost je slechts € 10, 
inclusief een drankje. Drink je meer dan zal de 
penningmeester van ’t Trefpunt met je afrekenen. 
Aanmelden kan bij Akkie Tichelaar (06-16251462). De 
eerstvolgende keer is op 27 maart. 

Of meld je aan om (mee) te koken. Eenmaal of af en 
toe koken kan ook. De ervaren koks zullen je adviseren 
en helpen dus je hoeft je niet te laten afschrikken door 
het grote aantal hongerige monden dat gevoed moet 
worden. Mooie kans om wat van elkaar op te steken 
en ik vermoed dat er ook heel wat afgelachen wordt 
tijdens het pasta koken, piepers jassen of taco’s vullen. 
En, in het kader van het hedendaagse 
duurzaamheidsbombardement (3x woordwaarde?), is 
het goed om te weten dat van wat er overblijft niets 
verloren gaat: het brood gaat mee voor de kippetjes 
thuis en overig eten vindt ook zijn weg naar een tafel in 
plaats van een prullenbak.  
 
Hoe kwam het? 
Na de verbouwing van ’t Trefpunt in 2016 vatte Akkie 
het plan op om een sociale activiteit in Laag Zuthem op 
te starten. Na wat rondkijken, het peilen van de 
belangstelling via een uitvraagformulier en een overleg 
met Wijz Welzijn is de huidige vorm er uit gekomen. 
Vanwege het sociale karakter hoeft er geen huur 
betaald te worden voor het gebruik van ’t Trefpunt. En 
de deelnemersbijdrage is voldoende om de boel 
draaiend te houden. Er is zelfs een keer een gratis 
maaltijd geserveerd omdat er voldoende in de pot zat. 
Kortom: een geslaagd initiatief, met ruimte voor 
nieuwe deelname. Bertha Willems, Liesbeth Hilger, 
Annemarie van Dijk, Mathilde van Erven, Mijn ten 
Brinke, Akkie Tichelaar, Jolanda Hofman en Antoinette 
Krot zullen je welkom heten. 
 
Wat was ook al weer de boodschap? 
KOM ETEN, KOM KOKEN, KOM KOKEN, KOM ETEN. 
 
Willem 
Eikelboom 

 Ossenstaart-

doep 
 Vergeten groen-
ten soep 

 Chinese toma-

tensoep 

 Salade + brood 

Toetje + slagroom 

 Eet smakelijk! 



Beste Zuthemers,  
De NGKV De Regenboog houdt op zondag 1 maart 2020 een eredienst. Graag nodigen we u uit om deze 
kerkdienst bij te wonen. Vooraf is er koffie/thee drinken in ‘t Trefpunt. Vervolgens zal de eredienst om 
11 uur plaats vinden in het kerkgebouw aan de Langeslag 38. Aansluitend aan de dienst is er een buffet 
in ‘t Trefpunt waarbij iedereen eten inbrengt. Hieronder een beknopte indeling van de dag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nieuwsgierig of benieuwd  geworden? Dan zien we u/jou graag op 1 maart! 

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



om meer bezoekers te trekken. In de krant is het 
verhaal verteld dat er een heus spook ronddwaalt in 
het oude kasteel, want wat is er spannender dan 
overnachten in een spookkasteel. Het plan heeft 
gewerkt en in het weekend is het hotel direct 
volgeboekt. Zo komt er onder andere het medium 
Cherrie, die trouwens gek is op een glaasje sherry wat 
haar helderziendheid behoorlijk kan beïnvloeden.  
 
Tevens komt de (ooit) beroemde filmster Marleen 
Dieter met haar personal assistent langs. Marleen wil 
in de publiciteit komen en hoopt het spook te 
ontmoeten. Toos heeft het artikel niet gelezen maar 
wil als verrassing voor haar man een reis maken in een 
romantisch kasteel om daar hun 12.5 jarig huwelijk te 
vieren. Dan komt Joep de fotograaf ook nog langs om 
het spook vast te leggen of komt hij voor iemand 
anders? Naast de Baron staat de trouwe butler James 
die ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds rondloopt in 
het kasteel en maar niet wil geloven dat de vrouw des 
huizes is overleden. 
 

“Het kon hier wel 
spoken” is een 
blijspel geschreven 
door Henk Roede.  

Hakke Takke en het spookkasteel 

Hebben jullie al vernomen dat het spookt rondom ‘t 
Trefpunt? Iedere woensdagavond wordt daar door de 
leden van toneelvereniging Hakke Takke druk 
gerepeteerd op een spookachtig toneelstuk. Dit jaar 
spelen voor u: Dennis, Gerrie, Nicole, Roel, Marloes, 
Jelke, Femie en Jaap. Sinds oktober oefenen zij 
wekelijks in ‘t Trefpunt onder de regisserende leiding 
van Willy Koerhuis en krijgen hulp van Wendy. De 
uitvoeringen zijn op 3 maart ’s middags om 14:00 uur 
(voor de genodigden) en op vrijdagavond 6 en 
zaterdagavond 7 maart. De aanvang is om 20:00 uur en 
de zaal is open vanaf 19:30 uur. Natuurlijk zijn er weer 
schitterende prijzen te winnen tijdens de bekende 
verloting! Wij hebben er veel zin in en hopen u dan ook 
op één van deze avonden te verwelkomen. 
 
Een inkijkje in het verhaal? 
Baron van Freutenbeum heeft het familiekasteel 
geërfd van zijn overleden moeder en om alles te 
kunnen bekostigen heeft hij er een hotel van gemaakt. 
Helaas zijn er de laatste jaren bijna geen gasten 
geweest en daarom heeft de Baron een plan bedacht  



team in te zetten in de playbackshow of in de optocht. 
Dit is niet verplicht maar kan extra punten opleveren.  
Je kunt je team opgeven door een email te sturen naar: 
stichting.oranjefeest@gmail.com (een email is al een 
opgave). Een team bestaat uit 5 tot 6 personen en de 
deelnemers zijn minimaal 12 jaar oud. Geef even aan 
hoe je team heet, wie er in je team zit en wie de 
teamcaptain is. Op 1 april zal er een teamcaptains-
avond zijn in ‘t Trefpunt om 20.00 uur waarin de 
spelonderdelen van de Zeskamp worden uitgelegd. 
 
Omdat 27 april dit jaar op een maandag valt zal het 
tentenbouwersfeest op zaterdag 25 april 
georganiseerd worden.  
 
Op zondag 26 april willen we 
stilstaan bij 75 jaar vrijheid! Er is een speciale 
laagdrempelige kerkdienst die door de “NGKV de 
Regenboog” wordt opgezet in dit thema gevolgd door 
een wandel/puzzeltocht over 75 jaar bevrijding.  
 
We kijken alvast uit naar een zonnige  
en spetterende Koningsdag. 
 
Roel Mikx 
(namens het Oranje Comité) 

In de vorige editie van de 
Dorpsomroeper hebben jullie 
het al kunnen lezen…  
Het thema dit jaar is:  
 

Hierin past het naderende spektakel dat Nederland 
gaat organiseren in Ahoy Rotterdam, maar Laag 
Zuthem doet er graag een schepje bovenop en we 
maken er het thema van de Oranjefeesten van. Het 
Oranje Comité is momenteel druk bezig om rond dit 
thema een programma op te zetten. Er zijn natuurlijk 
een aantal vast terugkerende programmaonderdelen 
zoals het tentenbouwersfeest, kinderoptocht, 
gezamenlijke opening van de feestdag, kinderspelletjes 
en het oranjebal. Tevens worden er weer diverse 
workshops georganiseerd en is er van klein tot groot 
genoeg te doen. Na een knallend debuut vorig jaar 
mag de band “Bad Shoes” het tentenbouwersfeest 
komend jaar weer muzikaal omlijsten en staat de 
Zeskamp ook weer op het programma.  
 
Het Oranje Comité werkt nog aan de definitieve 
invulling, maar één ding is wel duidelijk: om van de 
Zeskamp een succes van te maken hebben we 
voldoende deelnemers nodig, dus motiveer je 
vrienden, clubgenoten, verenigingsleden, nieuwe 
buren, sportvrienden en/of bekenden en geef je alvast 
op. Binnen een team is samenwerking, creativiteit, 
kracht, inzet en kennis nodig om het programma 
succesvol te doorlopen. Nieuw dit jaar is de 
mogelijkheid om extra waardering te verdienen door je  

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem  



Nieuws van de Evenementen Commissie  
Aan het begin van 2020 hebben we weer bij elkaar 
gezeten om het nieuwe programma voor dit jaar 
samen te stellen. Voor ieder wat wils, bekende 
concepten waarvan sommige in een wat nieuwer jasje. 
We beginnen in maart met de Ladies’ Night. Een 
gezellige avond met een hapje, een drankje en een 
fijne film. Vervolgens in mei de vertrouwde 
vossenjacht en in juni de viswedstrijd. Na de 
zomerstop volgt eind september de Burendag. Deze zal 
op een andere manier worden ingevuld. Omdat de 
animo overdag erg terugloopt kiezen we er dit jaar 
voor om aan het einde van de middag te starten met 
een buurtborrel met daarna de bbq. Deze zal plaats 
vinden in en om ‘t Trefpunt.  
We sluiten het jaar eind november af met de 
Hollandse Avond, waar we dit jaar zullen inhaken op 
het Top2000 gevoel! Uiteraard zal het Rad van Fortuin 
ook niet ontbreken.  
De griezelfans zullen nu denken: “Waar is de Spoken-
tocht in dit hele verhaal, deze vindt toch om het jaar 
plaats?” Klopt! Dit is normaal gesproken ook zo. Maar 
voor al onze activiteiten geldt dat ze vallen of staan 
met de interesse en deelname van onze dorpsgenoten!  

De Spokentocht vergt veel van de organisatie en de 
vrijwillige griezels (die er in grote getale zijn!). Zij 
moeten op een koude oktoberavond het bos in. De 
laatste keer was de opkomst van het aantal wandelaars 
vrij klein en vroegen we ons af of het nog de moeite 
loont eind oktober de Spokentocht te organiseren. Wij 
vinden het erg leuk om te doen en we weten dat onze 
spoken er ook altijd van genieten iedereen de stuipen 
op het lijf te jagen. Vraag aan jullie: laat ons weten of 
je deel zult nemen als er een spokentocht wordt 
georganiseerd. Dit kan door ons te appen/mailen/aan 
te spreken. We horen het graag!  
 
Voor alle evenementen geldt: houd onze Facebook 
pagina in de gaten voor meer info. Ook zullen onze 
flyers op de website van Laag Zuthem en op het 
publicatiebord in het dorp geplaatst  worden.  
 
Contact? Laat een bericht achter op FB of mail:  
eclaagzuthem@hotmail.com. 
 
We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten bij onze 
activiteiten!  

Evenementen Kalender 2020 

Evenementen Commissie Laag Zuthem 
Programma onder voorbehoud. 
Deelname aan activiteiten op eigen risico. 

26 maart 
Ladies’ Night 

________  
 16 mei      

Vossenjacht 
________ 

12 juni      
Viswedstrijd 
________  

26 september   
BurendagBBQ 

________  
28 November 

Hollandse Avond 
& 

 Top2000 quiz  

Info: 
Facebook / 

eclaagzuthem@hotmail.com  



Gerrit Jan Kloosterziel als militair 

Het ergste wat men op de boerderij meemaakte was 
een razzia begin oktober 1944. Zes jongens lagen 's 
morgens op de hilde in het hooi, toen er telefonisch 
bericht kwam dat er een razzia gehouden werd. De 
jongens werden gewekt en vluchtten het griendhout 
in. Eén van hen kwam nog snel even terug om de 
Ausweise (vrijstellingen) te halen die ze vergeten 
waren. Hij was nauwelijks weer weg of de Duitsers 
begonnen te schieten vanaf de Aalvangersbrug. Gerrit 
Jan werd geraakt en kroop in een greppel. De Duitsers 
kwamen er op af en een van hen zei: Schiet hem maar 
dood, hij gaat toch dood. Een ander heeft dat 
verhinderd. Ze kwamen toen naar de boerderij en 
zeiden: U kunt hem rustig ophalen, er gebeurt verder 
niets. Ze hebben toen een dokter uit Zwolle gebeld die 
direct kwam en hem hielp. Met paard en wagen is hij 
toen naar het ziekenhuis gebracht. Onderweg naar het 
ziekenhuis kwam er een vliegtuig in duikvlucht op hen 
af maar gelukkig vloog hij verder. Daarna is Gerrit Jan 
bij het ziekenhuis afgeleverd.  
Een hoofdzuster vroeg hen of ze iemand die in het 
ziekenhuis verbonden was bij het station wilden 
afzetten. Later bleek dat het een Engelse piloot was 
geweest. Gerrit Jan heeft een halfjaar in het Ziekenhuis 
gelegen en kon pas 7 april 1945 weer naar huis, zes 
dagen voor de bevrijding.  

Boerderij de Horst 
In de oude boerderij de Horst aan de Kolkweg woonde 
de familie Kloosterziel. De oorlog is daar niet aan 
voorbijgegaan. De boerderij lag vrij geïsoleerd en nam 
een strategische positie in tussen Heino en Ittersum. 

Kloosterziel was wethouder en locoburgemeester van  
Zwollerkerspel en lid van de Provinciale Staten van 
Overijssel. B. en W. van Zwollerkerspel weigerde  
medewerking te geven aan het oproepen van burgers 
voor graafwerkzaamheden voor de Organisation Todt. 
De burgemeester en beide wethouders zijn vervolgens 
ondergedoken. Toen Kloosterziel gezocht werd, 
vluchtte hij vanuit de kerk  via Laag Zuthem langs de 
spoorlijn naar Lindeboom in Wechterholt, onder Wijhe, 
waar hij ongeveer een maand gezeten heeft. De S.D. 
kwam zondags vaak in een open auto langs de 
boerderij gereden om hem te zoeken maar hij wist uit 
handen te blijven. 
 

Scènes uit de oorlog in en rondom Laag Zuthem, door Wim Jansen 

Familie Kloosterziel 



Tijdens de bezetting 
waren er verschillende 
onderduikers op de 
boerderij. Sommigen 
bleven maar één dag, 

anderen langer. Eén van die onderduikers werkte voor 
de ondergrondse en verbleef er 11 maanden. Hij 
studeerde medicijnen en was bijna klaar met zijn 
studie. Hij kwam uit Assen en werd Henk van Zuthem 
genoemd, dat was zijn schuilnaam.  
Op de Horst kwam een verzoek van de ondergrondse 
om radio contact met Engeland te maken, maar Henk 
van Zuthem waarschuwde hen dat deze mensen niet te 
vertrouwen waren, er werd dus geen contact gemaakt.  
Gerrit Jan was ook bij de ondergrondse en werkte als 
koerier, hij waarschuwde de omgeving als er gevaar 
dreigde. Hij sleepte met onderdelen van auto's en 
vervoerde ook munitie voor de ondergrondse. Op een 
keer vroeg hij zijn zus of deze op de fiets een koffer 
met  groente op wilde halen uit Zwolle. Zij nam de 
zware koffer achterop de fiets en reed in Ittersum langs 
een groep Duitse soldaten. Toen zij thuis was bleek de 
koffer vol met munitie te zitten.  

Een half jaar voor de bevrijding hebben de Duitsers een 
telefoonlijn op De Horst aangelegd in de kelder waar-
mee ze rechtstreeks naar Berlijn konden bellen. Op de 
boerderij is een paar dagen voor de bevrijding nog een 
Rode Kruispost ingericht maar gewonden zijn er nooit 
gebracht. De militaire artsen zaten in de keuken en de 
familie had in de kamer een orgel staan. Eén van de 
dochters speelde op het orgel en de Duitsers zongen in 
de keuken luidkeels mee. Ze vroegen nog wat te 
spelen, ze speelde toen het Wilhelmus en de hele 
familie zong mee, terwijl de Duitsers in de houding 
gingen staan. Dat moment zijn ze nooit vergeten.   
 
Toen de Duitsers uiteindelijk vertrokken kwamen de 
Canadezen en richtten daar hun stafkwartier in. Men 
kon ze helaas niet verstaan, maar een meisje uit de 
buurt fungeerde als tolk. Enkele N.S.B.-ers  die 
gevangen genomen waren werden in de schuur 
opgesloten met een wachtpost erbij. 
 
Bronnen:  
Vereniging voor heemkunde '' Omheining" te Heino, 
diverse uitgaven contactblad.  
H. van Bommel e.a.: Geschiedenis van Heino in 
crisisjaren 1930-1945 en in Oorlogstijd 1940-1945. 
Delpher: krantenbank. 
Fotoarchieven: familie van Munster, Elshof, Klooster-
ziel, van Dorth en Jansen, Omheining, eigen foto’s. 

De Horst onderduiker 
alias Henk van Zuthem 
is H.E. Braaksma 

Als bezoeker parkeert u bij 
de Vrijgemaakte kerk en 
koopt daarna een kaartje 
bij ’t Trefpunt. Daar zijn ook stekjes te koop. U krijgt 
een routekaartje mee. 
 
Heeft u zin om uw prachtige tuin te laten zien op deze 
open dag, dan kunt u zich opgeven bij Elvira Reumer, 
Langeslag 18, 0620286686. Bel gerust voor informatie. 

Open tuinen dag in Laag Zuthem op zaterdag 30 mei. 

Timulazu wil graag een open tuinen dag organiseren. 
Daarvoor hebben we Laag Zuthemers nodig die hun 
tuin willen laten zien aan tuinliefhebbers. Het gaat er 
om waarom u zo blij bent met uw tuin.  
 
Uw tuin zal openbaar zijn van 10:00 tot 16:00 uur. U 
zult aanwezig moeten zijn zodat u uw tuin kan showen. 
Elke tuin die mee doet krijgt een bordje in de tuin, 
zodat bezoekers weten waar ze moeten zijn.  



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 



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 

Zoek je een Maatschappelijke stage of wil je helpen? Mail dan naar: sportcommissie@zuthem.nl 

 Datum Activiteit   Datum Activiteit 

17-04-2020 Voetbal   05-06-2020 Handbal  
24-04-2020 Allesbal    12-06-2020 Geen sporten 
08-05-2020 Hockey    19-06-2020 Atletiek  
15-05-2020 Slagbal   26-06-2020 Basketbal/tafeltennis 
29-05-2020 Trefbal    03-07-2020 Vrije keus 

Jantje Beton collecte  
Er is een collecteweek van 2 t/m 7 maart 2020. 
50% van de opbrengst is voor Jantje Beton en 50 % van 
de opbrengst is voor de sportcommissie Laag Zuthem. 
Hiervan gaan we (met een eigen bijdrage)  met de 
pubers zwemmen, schaatsen,  ook wordt gebruikt  
voor de aanschaf van nieuw materiaal.  
 
Doe mee! 
De collecte is op dinsdag 3 maart. De start is om 18.00 
uur bij het Zunneweitje. We gaan er gezamenlijk op uit 
en we hopen op veel kinderen en /of volwassenen.  

Kinderen jonger dan 7 jaar graag onder begeleiding. 
We verdelen ter plekke de straten. Na het 

 collecteren gaan we het nieuw 
 aangeschafte sportmateriaal 

 uitpakken. 
 

Alvast bedankt voor uw gift! 
 

Sportcommissie Laag Zuthem 

Wij blikken terug op een mooi Nieuwjaarsbuffet waarin 
we met de Clubkinderen, pappa’s, mamma’s, broertjes 
en zusjes een gezellige avond hebben gehad. Er werd 
fanatiek gestreden tijdens de ‘weetjes-quiz’, er zaten 
lastige vragen bij. Weet u bijvoorbeeld in welk land 
Donald Duck verboden is en waarom?  
Marit, Chiara, Ian, Demy, Tamara en Trynette gingen er 
uiteindelijk met de winst vandoor. Iedereen die we niet 
getroffen hebben die avond willen we via deze weg 
een goed en gezond 2020 wensen.  
Iedere woensdag- en vrijdagavond in het najaar en de 
wintermaanden is het een gezellige boel in ‘t Trefpunt.  

Clubnieuws 
De kinderen van groep 3 tot groep 8 ontmoeten elkaar, 
spelen spelletjes of knutselen dan. Bekijk onze 
Facebookpagina  ‘Club Laag-Zuthem’ om te zien wat ze 
zoal maken en doen.  
 
Oproep 
Om dit te organiseren zijn we op zoek naar een paar 
extra handen. Vind je het leuk om ons te helpen? Wil je 
kijken of het wat voor je is? Laat het weten aan 
Jeannette Hubers (06 – 54992051). 
 
Jeugdclub Laag Zuthem 



Slieten vlechten  
Op een woensdagochtend strompelen Ferry Kuyk en ik 
door een griendveld om goede wilgentenen te 
oogsten: niet te dik, niet te dun, lang genoeg en vooral: 
buigzaam. De ondergroei is kniehoog met lekker veel 
bramen, waarvan de top zich weer de grond heeft 
ingewerkt. Zo worden we tot een “silly walk” 
gedwongen, want anders ga je echt direct op je snuit. 
Uiteindelijk lukt het een stuk of 100 tenen af te 
knippen, het bosje uit te slepen en naar Laag Zuthem 
te vervoeren. In de tussentijd leer ik er een nieuw 
woord bij: deze wilgentenen worden ook wel slieten 
genoemd.  
Om uitdrogen te voorkomen leggen we ze half in de 
vijver bij Ferry, een vijver die zo’n 70 meter  

ver achter in de tuin ligt, te bereiken via een 
romantisch kronkelend tuinpaadje. Het leuke is: ze 
moeten er ook weer allemaal vandaan gesleept 
worden. 
 
Op 7 februari is het zo ver. Arnold Platje, Edwin van der 
Weerd, Ferry Kuyk en mijzelf, onder strakke aansturing 
van projectleider Linda van der Bent, nemen het hek 
achter op het schoolplein onderhanden. Het gaat 
voorspoedig, ondersteund door een koffiepauze-met-
koek tussendoor. We gaan mettertijd zien of de natuur 
onze bedoeling heeft begrepen.  
 

Willem Eikelboom  



 
 
 
 
 
 
 
Daar wordt eerst een uitleg gegeven met de bedoeling  
om zo dicht mogelijk bij Laag Zuthem en de 
belevingswereld van de kinderen te blijven. Daarna 
wordt het museum bezocht en tot slot wordt een 
bezoek gebracht aan het kamp zelf, dat verder in het 
bos gelegen is. Vaak voor kinderen een 
indrukwekkende ervaring en iets dat in hun 
herinnering blijft.  
 
Ook willen we op school een kleine tentoonstelling 
rond dit thema organiseren waarbij de kinderen 
materiaal van thuis meenemen, maar ook waar ze zelf 
dingen gaan maken.  
 
We zijn blij dat we als school zoveel betrokkenheid 
vanuit het dorp ervaren. Ons streven is om kwalitatief 
goed onderwijs te blijven geven, nu en in de toekomst.  
Alle hulp daarbij is welkom en wordt zeer 
gewaardeerd. 
 
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.  

Ik wil graag weer beginnen met Het Plein en alles wat 
daar bij komt kijken. De veranderingen komen nu 
steeds dichterbij. Als u deze Dorpsomroeper krijgt 
beginnen we met afbreken.  
Wie op zaterdag 22 februari van 9.00 tot 13.00 uur 
niets te doen heeft en wil helpen is van harte welkom 
om de handen uit de mouwen te steken.  
 
Op school zijn de maanden januari en februari relatief 
rustig. In januari worden alle Cito toetsen gemaakt en 
vastgelegd in Leerling Volg Systeem. Daarin wordt 
twee keer per jaar de voortgang van alle kinderen 
bijgehouden, wat ging goed, waar is nog extra 
ondersteuning bij nodig en waarin heeft een kind een 
voorsprong opgebouwd. Dit helpt ons om het 
onderwijs zo goed mogelijk op het individuele kind af 
te stemmen.  
 
Wat gebeurt er de komende periode: 
• 22 feb: Pleinruimen 
• 9 maart: ANWB Streetwise  
 met o.a. remtest aan Het Solen 
• 9 april: Paasviering, lunch en eitje-tik wedstrijd 
• 17 april: bezoek bovenbouw aan Westerbork 
• 24 april: Koningsspelen: gebruik van het veldje 
 
Ook zullen we op school in de maanden maart / april / 
mei aandacht besteden aan het thema 75 jaar 
bevrijding. Zowel landelijk als gemeentelijk zijn 
organisaties actief met het samenstellen van een 
programma. Eén van de activiteiten op school is het 
bezoek aan herinneringskamp Westerbork.  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 



Elsie staat naast haar zus Eslin. Ze hebben dezelfde 
vader, maar een andere moeder. Hun vader heeft drie 
vrouwen, maar meer kinderen zijn er niet. Polygamie is 
heel gebruikelijk hier in Papoea Nieuw Guinea, inclusief 
alle bijbehorende problemen van meerdere vrouwen 
onder één dak. Elsie vertelt over haar leven en met 
haar toestemming deel ik haar verhaal. 
In augustus 2018 waren we net gearriveerd in PNG en 
gingen we als onderdeel van een culturele oriëntatie 
naar een dorpje midden in de jungle. Dit bushdorpje 
heet Moropote. We hadden een heerlijke week, 
spraken enkel Tok Pisin en aten de meest gekke 
dingen. Dat alles zonder elektriciteit en zonder 
telefonisch bereik. Wat we wel ontvingen was 
vriendschap, meer nog: ze haalden ons binnen als 
familie. Van al het weinige dat ze hadden, maakten ze 
toch de keuze hun eten met ons te delen. Een 
bijzondere ervaring.  
Het was in deze week dat ik Elsie voor het eerst 
ontmoette en met haar praatte over haar school. Er 
was op dat moment geen onderwijzer, en ze was net 
toe aan een schooljaar vergelijkbaar met onze groep 8. 
Ze vertelde dat ze de oude leraar hadden moeten 
wegsturen, die had problemen met alcohol. En er was 
nog geen nieuwe leraar gekomen.  
 
In januari 2020 bezoeken 
we wederom ditzelfde 
dorpje, dit keer met Jurjen 
en Hennie Knigge erbij. 
Opnieuw zijn we onder de 
indruk van de liefde die de 
mensen uitstralen, het 
familiegevoel wat zo fijn is. 
En daar staat Elsie weer. Ik 
herken haar, ze heeft iets 
stralends. Inmiddels 17 jaar. 
Als ik vraag hoe haar leven 
er nu uit ziet, vertelt ze dat 
er afgelopen jaar ook geen 
leraar is gekomen en dat er 
nog geen zicht is op een 
nieuwe onderwijzer. Ze zit 
nog steeds in groep 8. Geen  

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.  

leraar betekent geen school en dat betekent geen 
schoolboeken van de overheid. Er moet een 
gekwalificeerde leraar zijn om die boeken te 
ontvangen, maar ja, waar vind je een leraar die naar 
zo’n afgelegen bushdorp kan komen? Er zijn maar 
weinig jongeren in PNG die het hele schoolsysteem 
doorlopen en dus in aanmerking komen voor een 
lerarenopleiding. Daarnaast krijg je slecht betaald als 
leraar, als je al betaald krijgt, want de overheid vindt 
het lastig om geld in het potje van onderwijs te laten 
zitten en ze op tijd uit te betalen.  
 
Elsie wordt een beetje emotioneel. Ze klaagt niet, 
accepteert haar leven. Waarschijnlijk trouwt ze snel, 
krijgt wat kinderen, woont en sterft ooit in ditzelfde 
dorp. En toch weet zij het en weet ik het: Dit is een 
slimme meid, die droomt van meer. Een mooie jonge 
vrouw die gewoon geen kans krijgt. De enige keuze die 
ze heeft is tevreden te zijn en te kiezen voor haar eigen 
geluk, ook al betekent het dat er weinig verandert in 
de toekomst voor haar. Een voorbeeld van een sterke 
vrouw in PNG.  
Vlak voor ons vertrek mag ik nog een foto maken van 
Elsie en haar neefje en nichtje. 
 

Harriëtte 



Irish Night met de The Shannons 
Inmiddels een vast onderdeel van het jaarprogramma. 
Op 6 december waren ze voor de derde keer in ’t 
Trefpunt, ditmaal op het grote podium. Steeds meer 
mensen weten de weg naar ‘t Trefpunt te vinden voor 
dit populaire duo, deze avond aangevuld met de violist 
Jimmy Ellis. Weer een erg geslaagd concert met een 
goede akoestiek.     
Dit jaar staat hun optreden gepland op 14 november.  

Er was een fantastisch 
hapjesbuffet op 13 december.  
Met grote dank aan alle koks! 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

De jaarwisseling 
Ook dit jaar vierden we weer met veel Zuthemers de 
jaarwisseling in ’t Trefpunt. Mariska en Elisa Lok 
bedankt voor de warme ontvangst. En ook dank aan de 
gemeente Raalte. Een in alle opzichten geslaagd begin 
van 2020. Volgend jaar weer.  
 
We zijn het jaar 2020 goed begonnen met een druk 
bezochte nieuwjaarsreceptie in ’t Trefpunt. Met dank 
aan Wilfred en Eddy voor 'Stoete met sjem' en het 
curieuze duo Jarno en Allert die op geheel eigen wijze 
als bejaarde dames de bingo begeleidden. 
 
We zien uit naar 
volgend jaar!  

’t Trefpunt 



Als we alvast vooruitkijken naar de maand maart, dan 
zien we op vrijdag 6 en zaterdag 7 maart de toneel-
uitvoeringen van Hakke Takke gepland staan.  
 
Nieuwsbrief 
Lang niet alle belangstellenden (en nieuwe inwoners) 
krijgen de nieuwsbrief van ‘t Trefpunt. Als je de digitale 
nieuwsbrief niet ontvangt kun je dat doorgeven op 
trefpunt@zuthem.nl. Je wordt dan in de lijst 
opgenomen. 
 
Donateur? 
Ben je nog geen donateur van ‘t Trefpunt? We zijn blij 
met je (financiële) steun. De jaarlijkse donatie is iets 
verhoogd naar € 15,00 per jaar. Meer mag natuurlijk 
ook. In februari ontvang je een herinneringsmail. Je 
kunt het bedrag voor 2020 ook alvast overmaken op 
rekeningnummer NL33RABO0327125365 o.v.v. je naam 
en adres. 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. Voor de zomer zijn de 
bierproeverijen op 3 april, 1 mei en 5 juni. 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 voor de data. We gaan aan tafel om 
18.00 uur. In verband met de toneel-avonden kun je 
weer Samen aan Tafel op vrijdag 27 maart. Dan staat er 
een Zuid-Amerikaans menu op tafel.  
We zoeken uitbreiding van het team. Wie vindt het leuk 
om af en toe mee te helpen? Geïnteresseerd? Meld je 
dan aan bij Akkie Tichelaar (06-16251462).  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

‘t Trefpunt café 
Het is dé plek om de “droge januari” van je af te 
schudden. 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 ‘t 
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. 
 
Biljarten in ‘t Trefpunt. 
Ben je een enthousiast biljarter? Of kun je er niets van? 
Maakt niet uit!  Op woensdagavond (vanaf 20.00 uur) 
staat Laag Zuthem aan het biljart (of aan de bar). Kun je 
niet op woensdag, geen probleem, je kunt dan de keu 
ter hand nemen tijdens de caféavonden op de eerste 
vrijdag van de maand (vanaf 20.00 uur). Per avond drie 
euro in de pot voor koffie en gaan...  Gijs Lubbers regelt 
het. 

’t Trefpunt 



 

 



Koffiedrinken in het Trefpunt 
Op de derde woensdagochtend van de maand van 
10.00 uur tot 11.30 uur schenken Gerrie van Munster 
en Marloes Knol koffie in de caféruimte van ‘t Trefpunt. 
Schuif gezellig aan als je in de gelegenheid bent. 
 
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. Aanmelden kan op 
trefpunt@zuthem.nl.   
 
Het Trefpunt is op zoek naar een aantal (tuin)
onderhoud vrijwilligers. Heb je af en toe een paar 
uurtjes tijd om ons te helpen? Meld dat dan 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. 



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   
 
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  


