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Werkzaamheden Kolkweg en Langeslag 
De werkzaamheden aan de Langslag, buiten de 
bebouwde kom, zijn inmiddels afgerond door de firma 
Koopman. De communicatie was zeker niet optimaal 
geregeld door de gemeente Raalte. De firma Koopman 
heeft geprobeerd er het beste van te maken. De 
communicatie tussen de firma Koopman en de 
aanwonenden/belanghebbenden was wel goed 
geregeld. Wel een gemiste kans dat de oude klinkers 
weer zijn gebruikt in plaats van nieuwe klinkers: 
verkeerde zuinigheid. 
De gemeente gaat binnenkort, samen met de Sallandse  
Wegenbouw, de Langeslag en de Kolkweg (binnen de  
bebouwde kom) inspecteren op eventuele verzak-
kingen en andere gebreken. Deze zullen voor het einde 
van dit jaar worden aangepakt. Ook aan de Kolkweg 
richting Heino (buiten de bebouwde kom) tot aan de 
brug zullen nog asfalteringswerkzaamheden worden 
uitgevoerd. De planning is op dit moment nog niet 
bekend. Gelijktijdig zal ook het entreebord van de 
bebouwde kom worden verplaatst richting het dorp. 
Direct aanwonenden krijgen van de gemeente hierover 
nog schriftelijk bericht. 
 
Laadpaal elektrische auto’s 
De gemeente Raalte wil graag in alle kernen één of 
meerdere elektrische laadpalen plaatsen. In ons dorp 
was de plek al gepland, namelijk op het kerkplein van 
de kerk aan de Langeslag. Bij nader inzien bleek dit 
toch niet zo’n geschikte plek, mede omdat dit 
particulier terrein is. Er wordt naar een ander plek 
gezocht. Er zal één laadpaal geplaatst worden voor, in 
eerste instantie, één parkeerplek. Mede om te kijken 
hoe dit bevalt en of er veel gebruik van gemaakt wordt.  
Aan deze parkeerplek zit een voorwaarde: op die plek 
mag alleen een auto staan die aan het laden is. De  

 
 
Beste Zuthemers, 
Als u dit leest is de zomervakantie begonnen. Maar 
voor menigeen zal deze er dit jaar heel anders uit zien. 
Door de corona-maatregelen staat de wereld er op dit 
moment heel anders voor. Er zullen zeker dorpsbewo-
ners zijn die door het coronavirus iemand hebben ver-
loren in de naaste omgeving. Heel veel sterkte in deze 
moeilijke en onzekere tijd! Laten we hopen op voort-
gaande positieve ontwikkelingen de komende tijd. 
 
Vanuit het bestuur melden we dat onze mede-
bestuurder, Gerben Rouw (Langeslag 1), medio maart 
een hersenbloeding met lichte uitvalsverschijnselen 
heeft gehad. Hij heeft een tijdje in het ziekenhuis 
gelegen en in Vogellanden een poosje gerevalideerd. 
Inmiddels is Gerben weer thuis en gaat het goed. 
Gerben is erg positief ingesteld en heeft goede hoop 
op herstel. Wel zal hij nog een operatie moeten 
ondergaan. Gerben geeft zelf aan wannner hij weer 
dingen gaat oppakken voor PB, hij wil graag wat voor 
Laag Zuthem blijven betekenen. Wij wensen Gerben 
alle succes en sterkte met zijn herstel. 
 
Jaarvergadering 
Zoals jullie begrijpen is in mei de jaarvergadering niet 
doorgegaan. We hebben besloten om deze toch te 
houden dit najaar, nog wel afhankelijk van de regels 
van de overheid. Datum die gepland is: dinsdag 20 
oktober. Uitnodiging volgt te zijner tijd. 
De contributie voor 2020 is door enkele leden al wel 
betaald, dank hiervoor. Heeft u de contributie nog niet 
betaald, wilt u dit dan binnenkort doen?  
Graag € 10 (of meer mag) overmaken op bankrekening-
nummer NL83 RABO 0120606615 tnv Plaatselijk Belang 
Laag Zuthem. Graag bij omschrijving uw naam en adres 
vermelden. 

Bestuurspraat 



duidelijk zijn. Wel is nu bekend dat voor de bouwvak  
gestart gaat worden met het bouwrijp maken van het 
gebied. En belangrijk te vermelden is dat glasvezel 
wordt aangelegd voor zowel fase 1 als 2. Inmiddels is 
de kaveluitgifte geweest en is op 11 van de 13 aange-
boden kavels een optie genomen. Dus enkele kavels 
zijn nog beschikbaar. 
 
Entree nabij de spoorwegovergang 
Het perceel bij het spoor is ingezaaid met gras en een 
bloemenmengsel en er zijn bankjes geplaatst. Dit is een 
mooie tussenoplossing maar wat ons betreft nog niet 
het eindbeeld. Samen met verschillende dorpsgenoten 
is voor de entree een ontwerp gemaakt. Voor het 
uitvoeren van dit project hebben we echter nog 
aanvullende financiering nodig. Dat is tot nu toe nog 
niet gelukt. We gaan er vooralsnog vanuit dat we in het 
najaar het ontwerp wel kunnen uitvoeren. Wordt 
vervolgd. 
 
Wij wensen eenieder een hele fijne en gezonde 
vakantie toe! 

PB Laag Zuthem 

WijZ welzijn Raalte  

Helaas hebben wij al onze activiteiten voorlopig uit 
moeten stellen. Onze gebouwen: Jongerencentrum 
TraXX, de balies van het Vrijwilligerspunt in Heino en 
Raalte en de kantoren in het Kulturhus Raalte zijn 
gesloten.  
Let op: ons werk gaat WEL door! 
Wij willen hiermee benadrukken dat wij nog steeds 
voor jullie bereikbaar zijn! Juist nu is het extra 
belangrijk om contact te hebben en er nog meer voor 
elkaar te zijn. We hebben elkaar nodig. WijZ welzijn 
blijft dit doen zo goed als het gaat. 
 
Coördinatie hulpvraag en -aanbod tijdens de crisis 
Het Vrijwilligerspunt Raalte coördineert hulpvraag en –
aanbod van de inwoners in de gemeente Raalte. Op de 
website www.vrijwilligerspuntraalte.nl kunt u zich 
aanmelden. Heeft u vragen hierover, dan kunt u bellen 
naar de contactpersoon van het Vrijwilligerspunt.  
 
De Hulplijn voor als het niet goed gaat  
Als iemand zich de komende tijd minder voelt, of er 
gebeurt iets naars waardoor er hulp nodig is, dan is er  

parkeerplaats mag wel gebruikt worden voor kort 
parkeren door andere autos. Heeft u suggeties voor 
een goede plek? Stuur een mail naar info@zuthem.nl 
of bel iemand van het bestuur (telefoonnummers op 
de achterzijde van de Dorpsomroeper). 
 
Duurzaam Laag Zuthem 
Half februari zijn er huis aan huis enquêtes bezorgd 
voor een klein onderzoek om een beeld te krijgen hoe 
Laag Zuthem denkt over de energietransitie. Van de 
114 uitgegeven enquetes zijn er 75 exemplaren weer  
ingeleverd bij de werkgroep.  Een respons van 66%, 
een prima resultaat om een goed beeld te krijgen, 
hartelijk dank hiervoor! De werkgroep is er inmiddels 
mee aan de slag gegaan. In de volgende Dorpsom-
roeper zal de werkgroep verslag doen. Tevens hebben 
enkele enthousiaste bewoners zich gemeld om mee te 
denken over verschillende initiatieven. Dank hiervoor. 
 
Kleine Hagen fase 2, woningbouw 
Op moment van schrijven zit de gemeente Raalte nog 
midden in de aanbesteding. De aannemer voor Kleine 
Hagen 2 is nu nog niet bekend, dat zal op 11 juni  

de Hulplijn. Het nummer is 038-4569700.  
Als u een ondersteuningsbehoefte signaleert, verwijs 
dan gerust naar dit nummer.  
We weten natuurlijk niet tot wanneer de coronacrisis 
duurt. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan kunt u 
eventuele aanvullende maatregelen van ons volgen op 
onze website www.wijz.nu/corona. Ook houden we u 
op de hoogte via onze facebookpagina’s.   
 
Contactpersonen 
Jongerenwerk: Ilse Waanders,  i.waanders@wijz.nu,   
Bruno Tavares, 06 1250 7703 
 
Vrijwilligerspunt: Femmy Moes, 06 8254 7456, 
vrijwilligerspuntraalte@wijz.nu  
 
Opbouwwerk: Broekland, Heeten, Mariënheem, 
Lierderholthuis, Luttenberg en Laag Zuthem:  
Saskia Pijnappel, s.pijnappel@wijz.nu, 06 1367 8478  
 
Raalte, Nieuw Heeten en Heino:  
Anne Eilander, a.eilander@wijz.nu, 06 1388 2293 



Het stof is opgetrokken 

De Kolkweg 
De vereniging voor Heemkunde “Omheining” te Heino heeft 
in haar contactblad van maart en juni 2010 twee artikelen 
gepubliceerd over straatnamen en hun geschiedenis in Laag 
Zuthem, door M. Keizers.  Met toestemming van het bestuur 
Omheining is onderstaand citaat overgenomen. 
 
Niet elke havezate was vroeger een adellijk huis. Veel 
van deze gebouwen waren vroeger niet meer dan een 
boerenerf, soms voorzien van een heerschapkamer. Dit 
soort huizen, ook wel spiekers genoemd, kwamen 
redelijk vaak voor vanaf de 17e eeuw. De latere huizen 
werden er voor of achter gebouwd en waren groter.  

De Colckhof is een dergelijke spieker. Na het huwelijk 
tussen de dochter van de eigenaar van het Solen-
spieker en de eigenaar van de Colckhof, werden de 
bezittingen  samengevoegd. De Colckhof en het 
Solenspieker zijn dus nauw met elkaar verbonden. In 
oude bronnen is soms niet duidelijk welke van de twee 
bedoeld wordt: omdat ze ooit een geheel vormden 
door het genoemde huwelijk, blijft de onduidelijkheid 
bestaan. Ook de Colckhof is in de 18e eeuw in het bezit 
geweest van de familie Van Sonsbeek. 
Het is niet duidelijk of de Kolkweg is afgeleid van de 
Colckhof. In het buurtschap Hoog Zuthem bevond zich 
namelijk ook de buitenplaats Kolk.  



  

 



De boerderij van de familie Elshof 
De boerderij lag in de oorlog afgelegen aan 
de Kolkweg. De huidige Lierderholthuisweg 
was er nog niet. In de oorlog dus ideaal voor 
activiteiten die verborgen moesten blijven.  
 
Huisslachterij 
Naast boer was Elshof ook huisslachter. Hij 
had daar een vergunning voor. Maar er 
werd in de oorlog bij hem thuis ook illegaal 
geslacht, meestal 's nachts of ’s avonds. De 
buren wisten het maar hielden hun mond. 
Elshof heeft nog twee dagen vast gezeten omdat van 
een legaal geslacht varken het vlees op onverklaarbare 
wijze was verdwenen. Wat niemand wist, was dat hij 
het zelf naar mensen in Zwolle had gebracht.  
 
Eten en wapens 
Toen de hongertochten vanuit het westen eenmaal 
begonnen waren, wisten velen de boerderij te vinden, 
soms wel 10 tot 20 mensen per dag. Daaronder ook 
Zwollenaren die op de fiets melk kwamen halen. 
Vooral rondom etenstijd was het een drukte van 
belang, iedereen schoof aan: onderduikers uit de buurt 
en evacués uit de Betuwe. Behalve onderduikers 
werden er op de boerderij ook wapens en munitie voor 
de ondergrondse verstopt. Bovendien was er een 
splinternieuwe Ford uit 1939 van de baron verstopt in 
een zogenaamde bietenkuil afgedekt met stro. Vooral 
voor radioberichten was er belangstelling, veel buren 
kwamen hier op af. Dan ging de waakhond naar buiten 
en de deur op slot. 

 
 

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

 
Onderduikers 
In oktober 1944 sprong een onderduiker uit Tilburg uit 
de trein vlakbij de boerderij en vond daar onderdak.  
‘s-Nachts sliep hij samen met de zoons Johan en 
Gerard Elshof in het griendhout in een schaftkeet van 
de Heidemij. In maart 1945 op Tweede Paasdag kwam 
er nog een vierde persoon bij, een Pool die onder 
dwang dienst genomen had in het Duitse leger. Toen 
op die dag de trein bij Laag Zuthem beschoten werd 
door Engelse jagers en de passagiers dekking zochten 
langs de spoorbaan sloop hij naar de boerderij. Hij 
heette Dionisy Machocki, afkomstig uit Katowice. 
Tijdens zijn verblijf op de boerderij moest hij zich voor 
buitenstaanders doofstom houden. Hij is tot augustus 
1945 op de boerderij gebleven en kende op het laatst 
iedereen in de buurt. Tijdens zijn verblijf in Laag 
Zuthem leerde hij fietsen waarbij hij enkele keren in de 
sloot belandde! De familie Elshof bleef contact met 
hem houden na de oorlog, daarna nog met zijn zoon.  

 
Laatste oorlogshandelingen 
De bombardementen en beschietingen van 
treinen, vooral in het laatste oorlogsjaar, 
vormden een bron van angst voor de nabij 
de spoorlijn gelegen boerderijen en huizen. 
Als men op het land aan het werk was 
moest men haastig dekking zoeken. Bij de 
buren van Elshof, de familie van Dorth, had 
men zelfs een schuilkelder gebouwd.  
 

Familie Elshof 

Links Bernardus Johannes Elshof 
Rechts Gerrit Hendrik van Dorth 



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 



Maar de Canadezen waren niet tegen te houden, zij 
werden door de bevolking hartelijk verwelkomd. Zij 
richten een groot tentenkamp in met een eigen wasse-
rette. Op 13 april 1945 was Laag Zuthem weer vrij. 
 
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. 

Engelse bommenwerpers wierpen bij het overvliegen 
soms ballast af zoals lege benzinetanks. Zo kwam er 
een keer een kogelvrij vest, bestaande uit metalen 
plaatjes, met een klap neer op de schuur van Elshof. Ze 
hebben het nog jaren bewaard als souvenir.  

 
De laatste dagen van de oorlog vestigden de Duitsers 
nog een soort van hoofdkwartier op de boerderij van 
Elshof. Ze vorderden een kamer en de zolder. Juist op 
dat moment viel de stroom uit, wat niet toevallig was! 
Door middel van een fiets moest toen elektriciteit 
opgewekt worden. Alvorens de Duitsers Laag Zuthem 
in alle stilte op 11 en 12 april verlieten werd eerst nog 
de brug in de Kolkweg opgeblazen.  

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

Brug in de Kolkweg 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

Adres:  Kolkweg 29 8055 PS Laag Zuthem  
Telefoon:  06 54708887 
E-mail:  gij.lubbers@planet.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 

 Datum Activiteit   Datum Activiteit 

14 augustus Kubb   18 september  Slagbal 
21 augustus  Allesbal   25 september  Handbal 
28 augustus Atletiek   2 oktober    Trefbal 
4 september   Voetbal  9 oktober  vrije keus 
11 september  Hockey/Basketbal     

Ben je een fanatieke sporter en houd je alle 
prestaties nauwkeurig bij, of doe je het liever wat 
kalmer aan en sport je vooral voor de 
gezelligheid? Er zijn veel verschillende manieren 
om een sport te beoefenen en we willen in elke 
Dorpsomroeper een sporter de gelegenheid 
geven zijn of haar verhaal te doen. Het gaat niet 
om prestaties of prijzen, maar vooral om het 
plezier van het sporten en wat het voor jou 
betekent. En als je meer deelnemers zou zoeken is 
dit ook een mooie gelegenheid om reclame te 
maken voor jouw sport.  
 
Stuur een email naar dorpsomroeper@zuthem.nl  
of benader een van de redactieleden.  

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

Sporters: laat van je horen 



 

Uitvaartzorg en begeleiding naar uw wens: dat is mijn passie! 

 
Dag en nacht bereikbaar 

Na bijna 23 jaar voor een grote organisatie te hebben gewerkt, heb ik de stap gezet 
om als zelfstandig uitvaartondernemer een start te maken. In die jaren van ervaring 
als uitvaartverzorger, heb ik geleerd te luisteren naar de wensen van nabestaanden. 
Ook nu als zelfstandig uitvaartondernemer zal ik zorgen dat uw wensen tot hun recht 
komen tijdens de uitvaart. 
 
Een overlijden is voor u als nabestaande een vaak zeer emotionele gebeurtenis 
waarbij er veel geregeld moet worden. Deze zorg wil ik u graag zoveel mogelijk uit 
handen nemen, u daarbij correct en optimaal begeleiden op een eerlijke manier, met 
oog voor detail. Dat houdt ook in dat u daarbij een duidelijke kostenindicatie van mij 
ontvangt. Tevens wordt de afwikkeling van uw verzekeringsuitkering kosteloos 
verzorgd. Belangrijk is te weten dat u, ongeacht waar u verzekerd bent, een beroep 
op mij kunt doen. 

 
Als men door een uitzichtloze ziekte in een onthechtingsfase van het leven is 
gekomen of als men een hoge leeftijd heeft bereikt, heeft men soms behoefte aan 
een ‘voorgesprek’. In dit gesprek kan over uitvaartwensen worden gesproken en 
kunnen deze worden vastgelegd. Ook kan er dan een indicatie van de kosten worden 
opgemaakt. Vanzelfsprekend kunnen de wensen altijd aangepast worden. Een 
voorgesprek is vrijblijvend. 

 

 
 
Het is mijn wens dat nabestaanden kunnen terugkijken op een liefdevol en zorgvuldig 
geregeld afscheid. Uiteindelijk ben ik pas tevreden als ook de nabestaanden dat zijn. 
Dat is mijn streven!  



Online bierproeven ten tijde van Corona. 

Corona levert de nodige beperkingen op, dat hoeft 
verder niet uitgelegd te worden. Er wordt thuis 
gewerkt of lesgegeven aan de basisschoolkinderen. 
Wie nog wel aan het werk gaat, moet rekening houden 
met 1.5 meter afstand, niezen in de elleboog en 
handen wassen totdat de kloven erin vallen. Alles gaat 
anders sinds de regering het samenleven langzaamaan 
tot stilstand brengt, met als doel: de corona-uitbraak in 
te dammen. In Laag Zuthem is dat te merken aan een 
stil schoolplein, een afgesloten Trefpunt en veel meer 
mensen die een avondwandeling maken. Ook de 
populaire bierproefavonden van Gerrit en Mathilde 
kunnen geen doorgang vinden op de manier zoals we 
dat gewend zijn.  
 
Maar het idee van een online-bierproeverij is wel 
ontstaan. Een oproep leverde direct vele positieve 
reacties op, terwijl niemand wist wat ze konden 
verwachten. Online bierproeven wat kan daar nou 
gezellig aan zijn? Op 3 april, ongeveer een uur voor 
aanvang, kregen alle deelnemers een pakketje aan huis 
bezorgd met een gekoeld flesje bier en wat lekkers 
erbij en de mededeling dat de WhatsApp in de gaten 
gehouden moest worden… Gerrit en Mathilde hadden 
drie biercaptains aangewezen die via WhatsApp het 
biertje moesten gaan beschrijven… Voor de rest van de 
deelnemers was er de schone taak om te achterhalen 
welke van de captains hetzelfde bier beschreef als ze 
voor zich hadden. Al snel ontstond er een vrolijke 

dialoog waar bijna 
geen touw aan 
vast te knopen 
was. Er werd zelfs 
beschreven hoe 
het geluid van het 
openen van een 
bierflesje zou 
moeten klinken. 
Een echte winnaar 
was er niet maar 
wel de toezegging 
dat het bij de 
volgende editie 
van 17 april wat 
serieuzer zou 
worden.  

In de praktijk was het weer net zo’n gezellige bedoe-
ning en de teller van de WhatsApp berichten steeg al 
gauw naar een paar honderd in een uur tijd. Er waren 
zes deelnemers die alles goed hadden, via een shoot-
out kwam Gijs van der Kolk als winnaar uit de bus.  

Op 8 mei is er een echte bierbingo georganiseerd 
waarbij eenieder naast het biertje en de hapjes ook 
een bingokaart ontving. Gerrit en Mathilde toonden de 
foto’s van de bierflesjes en de deelnemers konden 
krassen. Er was een valse bingo van Michiel, Esther 
won een bier-feestpakket.  
Erg leuk om te vermelden is dat Gerrit en Mathilde de 
biertjes kosteloos hebben verstrekt, ze wilden niet 
betaald worden. De deelnemers mochten een donatie 
doen aan één van de vele goede corona-inzamelacties.  
We hebben ervan genoten en vragen onze lokale 
bierbrouwers door te gaan met deze spontane acties!  
 

Roel Mikx  



 
 
 
 
 
 

maar voor alle kinderen in Laag Zuthem. Iedereen is 
vrij om te komen spelen, we zijn, zeg maar, openbaar 
terrein geworden. En nu ziet het er zo uit…… 

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.  

Ook deze dorpsomroeper begin ik met Het Plein en 
alles wat daar bij komt kijken. Er is op zaterdag 22 
februari met veel mensen hard gewerkt om het plein 
klaar te maken voor de hoveniers.  

Die zijn vervolgens wekenlang bezig geweest en 
hebben het omgebouwd naar een prachtig nieuw 
speelplein voor niet alleen de kinderen van de school,  



We konden tot de zomervakantie nog even lekker aan 
het werk. De zomervakantie begint op vrijdagmiddag 3 
juli.  

 
We zijn blij dat we als school zoveel betrokkenheid 
vanuit het dorp mogen ervaren. Ons streven is om 
kwalitatief goed onderwijs in het dorp te blijven 
realiseren, voor 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. 

Daarna was het tijd voor de beplanting, inzaaien en het 
plaatsen van matten aan het hek. 
 
Hulp gevraagd 
 Wie kan er een houten berghok maken? Vast te 

maken aan de zijkant van het fietsenhok met een 
afsluitbare deur. Welke handige vader(s) en/of  

 opa(s) willen hiermee aan de slag?  
 We zijn voor de zomerperiode op zoek naar mensen 

uit het dorp die mee willen draaien in een schema 
om de (nieuwe) planten op het plein water te geven. 
We zitten nu in een heel droge periode en Linda gaat 
vaak ‘even’ planten begieten, maar voor de 
zomervakantie (3 juli t/m 15 augustus) hopen we op 
hulp van anderen.  

Voor beide klussen kunt u zich opgeven bij 
directie@cbsdelinde.nl of geef het even door aan Linda 
v.d. Bent (06-21220060). 
 
De afgelopen periode was voor iedereen bijzonder. Op 
school was het lange tijd wel erg stil, geen kinderen en 
allemaal thuisonderwijs. De collega’s werkten vooral 
thuis en hadden contact via videobellen en de app. De 
kinderen hebben thuis les gehad van hun ouders. We 
willen de ouders een groot compliment geven hoe ze 
dit allemaal gedaan hebben. Super!!!  
 
Gelukkig ligt die periode nu wel achter ons. Wij zijn blij 
dat de kinderen weer op school zijn. De stilte in de 
gangen, de klassen en op het plein is weer verdwenen.  

Oppas nodig? 

Mijn naam is Demy Riemersma, ik ben 17 jaar oud en ik 
zit op de Thorbecke scholengemeenschap. Ik zit nu in 
het examenjaar, daarna ga ik de opleiding verzorgende 
IG en maatschappelijke zorg doen. Ik doe deze oproep 
omdat ik een oppasbaantje zoek.  
 
Nog iets meer over mij. 
Ik woon op de Kolkweg 17 in Laag-Zuthem (naast 
Kooiker van Dieren). Ik doe nu de richting zorg en 
welzijn en ik kan EHBO verlenen als dat nodig is.  
Ik heb al ervaring met kinderen en oppassen en vind 
oppassen een leuke bijbaan.  

U kunt mij bereiken op mijn emailadres 
demyriemersma@gmail.com en via  
de telefoon 06-21703020.  
Alvast heel erg bedankt. 



Hoop, lucht, leven 
In de verte hoor ik het geluid dat mijn hart herkent. Is 
hij het echt? We turen naar de lucht, maar zien nog 
niet veel. Toch horen we het steeds duidelijker. Een 
stipje wordt groter en groter. Hij is het echt. Mijn hart 
haalt opgelucht adem. Caroline en ik kijken elkaar 
stralend aan en ik krijg een knuffel. Het MAF vliegtuig 
komt eraan. Tien minuten geleden hebben we pas 
gehoord dat Wilfred ons komt ophalen. Eindelijk. Ik 
besef dat ik nu pas een klein beetje voel wat het geluid 
van ons vliegtuig betekent voor de mensen hier in de 
bush. Ik zelf voel hoop, lucht, leven. En ik ben niet eens 
gewond of in nood. Ik wil enkel graag terug naar mijn 
man en kinderen en mijn eigen vertrouwde plekje 
nadat ik met Caroline een week een Trauma 
Trainingscursus heb gegeven in de bush. 
 
Het is een maandag in maart, 10 uur in de ochtend, als 
we het vliegtuig horen. Vrijdag zouden we opgehaald 
worden door een collega van Wilfred, maar dat kon 
plotseling niet doorgaan. Vier dagen waren we onzeker 
of het überhaupt ging lukken. Voorzichtig peilde 
Caroline, mijn Liebenzell-collega en vriendin uit 
Wewak, of er genoeg benzine was om een kanobootje 
te ‘huren’ en ons naar een plek te varen waar we met 
de bus naar Wewak zouden kunnen reizen. Een enorm 
dure reis van twee dagen. Maar we weten dat MAF zijn 
personeel zeer hoog heeft zitten. Ze zouden mij en 
daarmee Caroline hier nooit laten zitten. Een 
bevoorrechte positie en waaraan verdiend? 
 
De afgelopen week heeft Luke elke ochtend en middag 
bij de HF radio gezeten om te horen wat er speelt in 
PNG. We horen via hem niets over Covid-19 en 
vertellen er zelf ook niets over. Waarom zouden we de 
mensen in de bush ongerust maken? Aan het einde van 
de week komen de eerste geluiden over Covid-19 
binnen. Ik kan onmogelijk checken wat er gebeurd is in 
de wereld en hoe ver het virus PNG al is binnen 
gedrongen. 
 
Donderdagmiddag is de cursus afgelopen. En juist als 
we afscheid nemen van de cursisten vertelt Luke over 
Covid-19. Het bericht is vaag. Er is een ziekte en die  

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.  

laat vele mensen sterven. Wederom krijg ik een klein  
beetje gevoel bij hoe het is om in de bush te wonen. Je  
hebt gewoon geen idee wat er daarbuiten gebeurt, is 
het nieuws echt waar en wat houdt het precies in?  
 
Vrijdag horen we dat MAF ons nog steeds niet kan 
ophalen. Ik heb een rotdag. Beiden zijn we geen 
nieuwelingen in het buitenland, we kennen het woord 
flexibiliteit door en door. Maar de onzekerheid blijf ik 
naar en lastig vinden, kan ik moeilijk een plek geven. 
We maken onze porties meegenomen eten wat kleiner 
en zijn extra dankbaar voor wat de lokale mensen met 
ons delen. Hoe lang gaat dit nog duren? 
Zaterdag horen we dat er plannen worden gemaakt om 
ons op te halen. Caroline en ik krijgen iets meer lucht. 
We zetten de knop om en proberen er het beste van te 
maken. We lachen en verzinnen onze eigen spelletjes. 

Zondag horen we dat er vanaf dinsdag geen lucht-
verkeer meer mogelijk is. De regering gooit alles dicht 
om Covid-19 niet te verspreiden.  
 
Maandagmorgen is daar dan eindelijk het verlossende 
woord: Wilfred is er over 10 minuten. Ik ben bang dat 
ik het Tok Pisin van Luke niet goed verstaan heb. 
Caroline is blij en geeft me een high five. Kennelijk mag 
ik m'n oren geloven. We ruimen onze laatste zooi op. 
Geven nog een knuffel en een hand aan deze mooie 
mensen. We zijn blij en dankbaar dat we worden 
opgehaald. Tegelijk is er dit besef: wanneer zien we  

Ik had maar één spelletje bij me, met dobbelstenen. Even uit 
het hoofd hoe Yathzee ook al weer ging. 



ze weer? Hoe gaat dit verder met Covid19? Moeten we 
het land uit? En de lokale mensen dan? Vragen, zoveel 
vragen. Maar de dankbaarheid overheerst.  
 
Er zijn officieel 8 mensen positief getest op Covid19 in 
PNG. Alle 8 zijn genezen verklaard. We weten niet wat 
de daadwerkelijke cijfers zijn, maar hebben ook in 
Wewak geen groei gezien in mensen met Covid19-
achtige klachten, ziekenhuisopnames of doden.  

We kijken terug op een mooie week, met een heel gek 
einde. Ik had verwacht om meer te leren van de taal en 
de cultuur en dat is gelukt. Maar de onverwachte les  
van deze week was dat ik een klein beetje heb ervaren   
wat de mensen in de bush voelen als je echt in nood 
bent en er geen snelwegen zijn naar ziekenhuizen of 
naar huis. Ik besef dat ik nooit meer het geluid van ons 
MAF vliegtuig voor lief zal nemen.  

Harriëtte Knigge 

Wilfred en ik op de terugweg, Caroline zit achterin.  

Nieuws van de Evenementen Commissie 

Nou ja, nieuws. Normaal gesproken zou hier het 
verslag staan van de Ladies Night, wat ongetwijfeld een 
gezellige avond zou zijn geweest. We zouden hebben 
geschreven dat we heerlijk weer hadden bij de 
vossenjacht en dat de kinderen vol overgave door het 
dorp hadden gestruind op zoek naar alle vossen, 
intussen goed in de gaten houdend of de jager niet in 
de buurt was. Hier zou staan dat we klaar zijn voor de 
viswedstrijd en dat Wim Jansen opnieuw de titel zou 
verdedigen.  Helaas niets van dit alles.  
 
Ook de Zuthemer evenementen zijn voorlopig 
geannuleerd vanwege het Coronavirus. Hoe we na de 
zomer verder kunnen is afwachten. Mochten de maat-
regelen versoepeld worden dan gaan we weer aan de 
slag met organiseren. Daar hopen we natuurlijk op. 

We houden jullie op de hoogte via onze 
Facebookpagina en de nieuwsbrief van het Trefpunt.  
In de tussentijd: pas goed op jezelf en de mensen om je 
heen. Hopelijk tot in het najaar!  

Info: 
Facebook / eclaagzuthem@hotmail.com  



 

 



Opstarten Trefpunt 
Het Trefpunt komt weer tot leven. De meeste 
activiteiten starten na de vakantieperiode weer op. 
Voor de zomervakantie organiseren we (uiteraard 
onder voorbehoud) nog twee evenementen. 
 
Bierproeven voor het Trefpunt 
Op zaterdag 27 juni a.s. van 15.30 - 18.00 uur 
willen Gerrit en Mathilde van Erven een High 
Beer organiseren voor maximaal 30 personen, die zich 
op 1,5 meter afstand van elkaar, op het terras voor het 
Trefpunt kunnen laten verrassen door de biertjes die 
Gerrit en Mathilde ons zullen voorschotelen. Opgave 
vooraf is verplicht en de deelnemers nemen hun eigen 
bierglas mee. Iedere deelnemer ontvangt zijn eigen 
hapjes op een plankje. Meer informatie volgt via de 
nieuwsbrief. 
 
Muziek in en voor het Trefpunt 
Op zaterdag 4 juli om 15.30 uur organiseren Noël en 
Lynn Shannon (The Shannons) een benefietconcert.  
Dit gebeurt 
binnen in de 
grote zaal voor 
maximaal 60 
personen en 
heeft een, door 
de omstandig-
heden, besloten 
karakter.  
 
De 1,5 meter is weer de norm. Opgeven is dan ook 
verplicht. De opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld 
tussen het Leger des Heils en het Trefpunt.  
 
De details volgen in een volgende nieuwsbrief. 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Nieuwsbrief 
De meeste Zuthemers ontvangen nu regelmatig een 
digitale nieuwsbrief per mail. Als die niet ontvangt kun 
je dat doorgeven op trefpuntinfo@gmail.com. Je wordt 
dan in de mailinglijst opgenomen. 
 
Donateur worden? 
U heeft via email het donatieverzoek voor 2020 
ontvangen. We zijn blij dat vele Zuthemers een donatie 
hebben gedaan. Bent u nog geen donateur van het 
Trefpunt? Het Trefpunt is blij met de (financiële) steun. 
De jaarlijkse donatie bedraagt € 15,00 per jaar. Meer 
mag natuurlijk ook. Het banknummer is 
NL33RABO0327125365. Zo draag je bij aan het behoud 
van ons dorpshuis. 
 
Het Trefpunt café 
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. 
 
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 
het Trefpunt. We starten weer in september. Schuif 
gezellig aan als je in de gelegenheid bent. Houd de 
nieuwsbrief en de agenda op www.zuthem.nl in de 
gaten. 
 
 

’t Trefpunt 



Samen aan tafel 
Maximaal 20 personen gaan maandelijks om 18.00 uur 
aan tafel. Raadpleeg voor de data de agenda op de 
vernieuwde website (www.trefpunt.zuthem.nl). Ook in 
de nieuwsbrief komen we er op terug. In september 
gaan we weer van start. 
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).  
 
Fysiotherapie 
Ioanna Karkantzia van 
Fysiotherapie FysioMobilae 
verzorgt de fysiotherapie 
voor Laag Zuthem en  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

omgeving. Op woensdagavond kun je in het Trefpunt 
terecht. Een afspraak kun je maken via de website van 
FysioMobilae. 
 
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.   
 
Corona maatregelen 
Het Trefpunt houdt zich aan de landelijke richtlijnen 
van de overheid. Kijk op Rijksoverheid.nl voor de 
“basisregels voor iedereen” en voor een actueel 
overzicht van “wat kan wanneer”. 

’t Trefpunt 

Nieuwe beheerder(s) gezocht 
Zoals u weet zoekt het Trefpunt vanaf 2021 een nieuwe 
beheerder. De zoektocht levert helaas nog niet het 
gewenste resultaat op. Uiteraard willen we graag dat 
het Trefpunt ook in 2021 door kan gaan. Daarom 
denken we na over een andere invulling van het 
Trefpuntbeheer.  
We doen een beroep op u als inwoner van Laag Zuthem 
om mee te denken én mee te helpen.  
 
Nieuw beheermodel 
We willen samen met u onderzoeken of we de 
beheerstaak met meerdere personen/vrijwilligers 
kunnen invullen. Begin juli organiseren we een 
informatieavond om het een en ander verder te 
verduidelijken. U ontvangt een uitnodiging via de mail. 
Is uw mailadres nog niet bekend bij ons? Stuur dan 
even een bericht naar trefpuntinfo@gmail.com.  
 
De hierna genoemde vrijwilligersvergoeding is 
belastingvrij. 

 
 
 
 
 
 

In het nieuwe beheermodel wordt de beheertaak 
wordt opgesplitst in een aantal onderdelen. 
 
1. Beheerder / coördinator / sleutelbeheer (betaalde 
vrijwilligerstaak) 
Deze functionaris - de spin in het web - heeft het 
overzicht over het geheel en is aanspreekpunt voor de 
huurders en vaste gebruikers van het Trefpunt. Hij/zij is 
eerste aanspreekpunt voor het openen en sluiten van 
het Trefpunt bij verhuur, hij/zij onderhoudt de 
contacten met leveranciers, zoals aannemer, 
installateur en regelt klein onderhoud. Hij/zij kan 
terugvallen op de vrijwilligersgroep die in kan springen, 
bijvoorbeeld bij verhindering.  



• spreekt tijd, de (extra) diensten en de prijs af met de 
huurder en mailt een bevestiging met de 
huurvoorwaarden en de factuur vooraf naar de 
huurder, een cc gaat naar de penningmeester; 

• Verzorgt de planning, agenda, rooster en de verhuur 
van de ruimtes binnen het gebouw. 

 
7. Gastvrouw/gastheer intern (niet betaalde 
vrijwilligerstaak) 
Deze gastvrouw/gastheer is aanwezig tijdens en 
aanspreekpunt bij de wat grotere vergaderingen in het 
Trefpunt. Hij/zij is verantwoordelijk voor een goed 
verloop van de avond. Hij/zij verzorgt de koffie en de 
drankjes en ruimt na afloop op (eventueel met een 
paar aanwezigen). Dit kan door een pool van 
vrijwilligers worden gedaan. 
 
8. Gastvrouw/gastheer extern (betaalde 
vrijwilligerstaak) 
Hij/zij is aanwezig bij een feest of bijeenkomst van 
derden (inclusief de gemeente Raalte), is het 
aanspreekpunt, doet de bediening, ruimt na afloop op, 
doet de afwas en sluit af. 
 
Vind je het leuk om je steentje bij te dragen in het 
Trefpunt? Aarzel dan niet en neem contact op met een 
bestuurslid of mail naar trefpuntinfo@gmail.com. 
 
Binnenkort ontvangt u een e-mail met een uitnodiging 
voor de informatieavond in juli. Heb je zelf ideeën over 
de toekomst van het Trefpuntbeheer? Laat het ons 
weten, we staan open voor suggesties. 
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2. Inkoop en voorraadbeheer 
(benzinekostenvergoeding) 
Deze inkoper/voorraadbeheerder houdt de voorraden 
bij, zorgt voor de bestellingen en doet zelfstandig 
inkopen. Hij/zij bestelt bij onze vaste leveranciers, zoals 
Van Dam en doet inkopen bij de groothandel (Sligro 
Zwolle). Hij/zij zorgt ook voor de vervanging van 
kapotte glazen, kopjes en dergelijke.  
 
3. Schoonmaak binnen (betaalde vrijwilligerstaak) 
Een groep vrijwilligers zorgt voor een schoon Trefpunt. 
Naast het reguliere schoonhouden van het Trefpunt 
(ongeveer 25 x per jaar) zijn er momenten waarop er 
extra moet worden schoongemaakt, b.v. na een feestje.  
Hiervoor kan de zaterdag- of zondagochtend worden 
benut. Deze vrijwilligersgroep zorgt in onderling 
overleg voor een rooster. 
 
4. Schoonmaak, opruimen en klein onderhoud (niet 
betaalde vrijwilligerstaak) 
Een paar keer per jaar een ochtend met een grote 
vrijwilligersgroep, inclusief bestuur. 
 
5. Onderhoud plantenbak buiten (niet betaalde 
vrijwilligerstaak) 
De plantenbak achter het Trefpunt wordt ongeveer 4 x 
per jaar onderhouden. Deze taak wordt inmiddels 
ingevuld door 3 vrijwilligers. 
 
6. Planning verhuur aan derden (betaalde 
vrijwilligerstaak) – eventueel in combinatie met 1. 
Hij/zij:  
• beheert de (Google) agenda van het Trefpunt, die 

voor iedereen is in te zien op de website; 
• heeft een mobiele telefoon waarop huurders kunnen 

bellen voor een boeking; 
• vrijwilliger heeft toegang tot Snelstart facturatie 

programma; 



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 
 Ronald Mol (aspirant bestuurslid), Kolkweg 16, 0612418324  
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  
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 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  


