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Bestuurspraat

Beste Zuthemers,
Eigenlijk best vreemd dat ik dit schrijven voor m’n
rekening neem. De titel doet namelijk vermoeden dat
de auteur een bestuurslid zou moeten zijn. En dat is
ondergetekende formeel (nog) niet. Dit heeft natuurlijk
alles te maken met alle beperkende maatregelen
vanuit de overheid als gevolg van Covid-19. Met onder
meer tot gevolg dat de Jaarvergadering die gepland
stond op 12 mei is uitgesteld. En dus draai ik nu al
driekwart jaar mee als aspirant bestuurslid. Het zijn
bijzondere tijden zullen we maar zeggen.
Na ruim een jaar woonachtig te zijn in dit mooie dorp
begint het meer en meer tot me door te dringen wat
een actieve gemeenschap Laag Zuthem is. Er is van
alles te doen in het dorp, van sportende jeugd, tot
klaverjassen, samen eten, bierproeverijen, toneel,
koffie-ochtenden en nog veel meer. Mooi om te zien
hoe we in dit dorp verbinding zoeken met elkaar.
Hoewel nog niet alle activiteiten terug kunnen naar het
‘oude normaal’ worden er toch voorzichtig aan weer
verschillende dingen opgestart.

De grondwerkzaamheden voor de bouw van Kleine
Hagen 2 zijn inmiddels begonnen. Van Lenthe heeft de
route van het grondtransport moeten wijzigen. De
nieuwe route gaat nu over de witte boogbrug door het
dorp, hetgeen onder meer betekent dat met halve
vrachten moet worden gereden. Om de veiligheid van
met name de kinderen te waarborgen worden twee
verkeersregelaars aan de Kolkweg ingezet. Middels een
brief bent u hier door Van Lenthe over geïnformeerd.
Het dorp groeit niet alleen in letterlijke zin, op social
media is onze spoorwegovergang inmiddels
wereldberoemd met bijna 100 miljoen views en de
aandacht van het radioprogramma van Frank & Eva!

Hoe leuk is dat?! Ik heb begrepen dat wanneer de 100
miljoen views gehaald wordt, de gehele radioploeg
deze kant op komt. Wat een reclame voor ons dorp!
Op het gebied van de energietransitie heeft de
werkgroep Duurzaam Zuthem weer stappen gezet. De
in het voorjaar uitgevoerde enquête onder bewoners
heeft een hoge respons en waardevolle inzichten
opgeleverd. De personen die hebben aangegeven mee
te willen denken over duurzaamheid zijn op 30 juni jl.
uitgenodigd voor een informatieavond in het Trefpunt.
Het werd een constructief overleg waarbij de
gastsprekers van energiecoöperatie Endona en Escozon
- het Heetense bedrijf dat duurzame energieprojecten
ontwikkelt en begeleidt - een belangrijke rol speelden.
Doel van de avond was om ontwikkelingsrichtingen te
verkennen en ons te laten informeren door ervaringsdeskundigen. Op dinsdag 29 september staat de
volgende bijeenkomst gepland waarbij we de
ontwikkelingsrichting(en) voor de komende jaren willen
vaststellen en de te nemen stappen die daarbij horen.
Daarnaast zullen we de visie van de gemeente Raalte
horen. Irene Eisink, Beleidsadviseur en Cocreator
Energietransitie, is dan namens de gemeente te gast.
Op onze oproep in de vorige DO wat de beste plek voor
de laadpaal voor elektrisch aangedreven voertuigen
zou moeten zijn, is helaas geen reactie gekomen.
Daarom hebben we met de gemeente Raalte
afgesproken dat de tweede parkeerplaats, gezien vanaf
de brievenbus aan ’t Weegel, wordt gereserveerd als
laadplek. We gebruiken in eerste instantie één
parkeerplaats hiervoor, mocht dit niet voldoende zijn,
dan kunnen we een tweede parkeerplaats reserveren.
De N35 werkgroep van de gezamenlijke Plaatselijke

Belangen komt binnenkort weer bij elkaar. Doel is om
te bespreken hoe opnieuw aandacht gevraagd kan
worden bij de Haagse politiek voor het opwaarderen
van de N35.
Nog meer asfaltnieuws. Het geplande asfaltonderhoud
aan de Zuthemerweg gaat waarschijnlijk medio/eind
oktober plaatsvinden. De aannemer is momenteel druk
doende met het verder plannen van de resterende
werkzaamheden in 2020. U zult hier binnenkort meer
informatie over krijgen.
Tot slot nog wat annuleringen… als u dit leest is
burendag op 26 september in z’n klassieke vorm helaas

niet doorgegaan, maar als mooi alternatief is een
kleedjesmarkt in onze voortuinen georganiseerd.
Ook moeten we helaas de jaarvergadering die gepland
staat voor 21 oktober opnieuw uitstellen. Wanneer het
weer mogelijk is om samen te komen, zullen we een
nieuwe vergadering plannen. En dus blijft
ondergetekende voorlopig nog aspirant-bestuurslid
Plaatselijk Belang Laag Zuthem. Geen probleem wat
mij betreft, het gaat tenslotte om de inhoud en die is
ook als aspirant-lid de moeite zeker waard!
Hartelijke groet, Ronald Mol
Kolkweg 16 (u bent welkom
om eens een kop koffie te doen en kennis te maken)

Verlichte honden
In het donker op de Aalvangersweg trap ik flink door
op weg naar huis, enigszins in het midden van de weg.
Zo kan ik zowel het hek als de sloot vermijden. Mijn
adem stokt in m’n keel als er uit de duisternis ineens
een tegemoetkomende fietser opduikt, zonder
verlichting. Het duurt even voor mijn bonzende hart
weer een normaal ritme te pakken heeft. De fietser
zonder licht besefte waarschijnlijk niet welke schrik hij
mij bezorgde (in mijn jonge jaren fietste ik ook overal
onverlicht rond).
Een vergelijkbare situatie doet zich voor als een hond
die ’s-avonds wordt uitgelaten onverlicht rondscharrelt, zoals bijvoorbeeld nog wel eens op de

duistere Hagenweg gebeurt. De hond ziet de
fietser maar de fietser schrikt zich wild als de
(doorgaans) goedmoedige viervoeter langs komt
spurten. De titel van dit stukje is dus geen pleidooi
voor een cursus mindfulness voor de hond maar een
verzoek het beestje zichtbaar te maken in het donker
ter bevordering van de gemoedsrust van passerende
Laag Zuthemers.

Goede ideeën gevraagd voor Koningsdag 2021
In het voorjaar van 2020 heeft het corona-virus de
wereld zodanig ontwricht, dat er geen Koningsdag
georganiseerd kon worden. Op dit moment is het ook
nog erg onduidelijk hoe we daar in 2021 invulling aan
kunnen geven. Koningsdag vieren op de manier zoals
we gewend zijn, dus twee dagen met een goed gevulde
feesttent en vele activiteiten, zal waarschijnlijk niet
mogelijk zijn in april volgend jaar. Toch willen we
Koningsdag 2021 niet stilletjes voorbij laten gaan en
daarom is het Oranje Comité bij elkaar gekomen om na
te denken over een aangepast programma in lijn met
de corona-maatregelen. Om alle mogelijkheden open

te houden willen we jullie vragen je
creatieve brein aan het werk te zetten.
Meedoen aan de organisatie?
Het oranje comité organiseert jaarlijks op 26 en 27
april Koningsdag. De groep bestaat uit 11 enthousiaste
mensen. Omdat er twee leden gaan stoppen zijn we op
zoek naar nieuwe leden. Heb jij zin om de handen uit
de mouwen te steken en mee te helpen om er een
spetterend mooi feest van te maken? Stuur dan een
email naar stichting.oranjefeest@gmail.com.
Roel Mikx

Heb jij goede ideeën over de invulling van koningsdag 2021?
Daarbij is het natuurlijk noodzakelijk om de 1.5 meter afstand te waarborgen. Stuur je goede ideeën aan
stichting.oranjefeest@gmail.com (of geef ze persoonlijk door aan één van de leden van Stichting Oranjefeesten).

Hoort zegt het voort.… de Pieten gaan op huisbezoek, zaterdagmiddag 21 november a.s.
Op veel plekken in ons land wordt dit jaar afgezien van
een traditionele sinterklaasintocht. In Laag Zuthem is
dat dit jaar helaas niet anders. Normaal gesproken
zouden de Sint en zijn Pieten luidkeels onthaald
worden door alle kinderen in het Trefpunt. Dat kan dit
jaar niet, daarom heeft Sinterklaas een alternatief plan
bedacht. Daarmee hoopt het Sinterklaascomité de
kinderen een leuke en ‘corona-proof’ middag te
kunnen bieden.
Wat gaan we doen?
De Pieten komen dit jaar bij jou thuis. Ze doen een
ronde langs de kinderen van 0 tot en met 8 jaar in en
dichtbij Laag Zuthem. Ze komen bij je op bezoek (of bij
je opa en oma in Laag Zuthem) voor een praatje en
met een pakje onder de arm.

dat de tekeningen op tijd binnen zijn bij Ramona.
Alleen dan kunnen de regelpieten ervoor zorgen dat er
een cadeau klaarligt en dat u wordt ingepland op de
route! Geen tekening is geen cadeau en geen bezoek.
Tot slot zouden de regelpieten u, evenals andere jaren,
willen vragen om een vrijwillige bijdrage. Met dat geld
kunnen we het Pietenfeest mogelijk maken. Normaal
gesproken staat er een melkbus in het Trefpunt waar u
uw gift in kwijt kunt. Dat kan dit jaar niet, daarom
vragen wij u om uw gift in de envelop met de tekening
bij Ramona in te leveren.
De regelpieten hopen op veel tekeningen zodat we er
met elkaar een mooie ‘Pieten-middag’ van kunnen
maken. Mochten er nog vragen zijn? Neem dan contact
op met Jeannette Hubers, tel 06 54992051.

Wat moeten de kinderen doen?
Wil je dat de Pieten jouw huis niet voorbijgaan? Maak
dan een mooie tekening voor de Pieten. Lever deze
tekening vóór 7 november a.s. in bij Ramona Slot,
Kolkweg 32.
Wat wordt er van de vaders, moeders, opa’s en oma’s
verwacht?
Wilt u de tekeningen in een gesloten envelop
aanleveren voorzien van: voor- en achternaam van het
kind, adres, telefoonnummer, leeftijd en geef aan of de
Pieten een cadeau voor een jongen of meisje mee
moeten nemen. Het is net als andere jaren belangrijk

Foto 2019, © Nanda van Meerveld

Jeugdclub Laag Zuthem zet streep door clubseizoen 2020-2021
Normaliter zou na de herfstvakantie het ‘clubseizoen’
weer van start gaan. Tijdens de clubavonden die
wekelijks plaatsvinden in het najaar en de
wintermaanden was er altijd veel ruimte voor
spelletjes en knutselactiviteiten. Traditiegetrouw werd
het clubseizoen afgesloten met een kampweekend.
Maar dit jaar kan dat allemaal helaas niet. We
hadden er evenals andere jaren veel zin in zegt
Jeannette Hubers, een van de clubleiders. Maar we
hebben onder de huidige omstandigheden moeten
besluiten om dit seizoen geen club te verzorgen.

We willen nu niet het risico lopen dat er iemand ziek
wordt of in quarantaine moet door het bezoeken van
de clubavonden. Met alle gevolgen die dat heeft voor
de privé- en werkomstandigheden. Uiteraard hopen
we in het najaar van 2021 wel te kunnen starten. Voor
meer informatie kun je bellen met Jeannette Hubers,
tel 06 54992051.

Wat een stilte
Vossenjacht, Oranjefeest, waterspektakel, viswedstrijd,
rondwarende spoken. Het was er allemaal niet dit jaar
in Laag Zuthem. Een jarenlange traditie doorbroken
door het coronavirus. Het resulteerde in een
ongebruikelijke stilte. Dat verbinding van groot belang
is kom je overal tegen, maar met anderhalve meter
ertussen is dat wel een opgave. Voor de nieuwe

inwoners van Laag Zuthem hebben we wat foto’s
opgenomen zodat ze weten wat hen, in normale
omstandigheden, te wachten staat. En voor de
Zuthemers die hier al wat langer wonen is het hopelijk
een feest der herkenning. Als het allemaal weer op
gang is gekomen kunnen we weer afsluiten met

Wat een feest!

Waterspektakel
Intocht van
de Sint

Nieuwjaarsduik

De vossenjacht

De Spokentocht

Het oranjefeest

De viswedstrijd
Clubkamp,
jeugdclub Laag Zuthem

Sinterklaasintocht

Klediing en decoratieruilavonden

Ierse avond in het Trefpunt
Nieuwjaarsreceptie

Toneeluitvoering van
Toneelvereniging Hakke Takke

Burendag en dorpsbarbecue

VanKonrad.nl

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

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.
Leest u even mee?
Voor de laatste keer start ik deze dorpsomroeper met
Het Plein. Het is een prachtig nieuw speelplein
geworden voor de kinderen van De Linde, maar ook
voor alle kinderen die het dorp bezoeken. We hopen
dat iedereen er veel speelplezier aan mag beleven. Ook
de oudere jeugd is welkom, maak er op de goede
manier gebruik van!
Er is nog één zaterdag nodig om alle beplanting te
vervolmaken en wie wil komen helpen, nodigen we van
harte uit op zaterdag 14 november.
Dan zijn de hoveniers aanwezig om aanwijzingen te
geven. We werken van 9 – 12 uur. Opgeven kan op dit
mailadres: directie@cbsdelinde.nl of geef het even
door aan Linda v.d. Bent, tel.nr. 06-21220060.
Daarnaast staat nog de vraag open wie in het
fietsenhok een houten berghok kan maken. Dit kan in
het hok aan de zijkant worden vastgemaakt, een
houten achter- en zijwand, en dan aan de voorzijde
een wand met een deur die kan worden afgesloten.
Welke handige vader(s) en/of opa(s) willen zich
hierover buigen. Ook dit kan doorgegeven worden via
het bovenstaande emailadres of telefoonnummer.
Na de zomervakantie zijn we weer begonnen aan een
E e n s p e tt e r e n d
nieuw schooljaar!

We werken nu in 2 units: groep 1 t/m 4 bij
elkaar in één lokaal en groep 5 t/m 8 in
één lokaal. Gelukkig zijn er extra juffen om
verschillende groepjes kinderen apart les
te geven. Dat is heel fijn want daardoor
krijgen de kinderen in kleine groepjes veel
extra aandacht. In totaal zijn er nu 30
leerlingen, in de loop van dit schooljaar
komen er nog een paar bij.

Hoe geven we onderwijs op De Linde:
• Samen leren en fouten maken mag
• Werken aan zelfstandigheid
• Digitaal op eigen Chromebook waar het kan
• Samenwerken in duo’s of kleine groepjes
• RTL-vakken in de ochtend
• DaVinci, extra vakken, gym op de middag
• Vanuit onze christelijke waarden en normen!
Er wordt ons regelmatig gevraagd of we nog kunnen
blijven bestaan. Ja, dat kan! De ondergrens is nog niet
in beeld en door de bouw van meer woningen op de
Kleine Hagen en de verhuizingen die daarbij horen
trekt het leerlingenaantal weer aan. De mond op mond
reclame in het dorp is daarbij heel belangrijk!
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.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Pleunie Schoonewelle

Wat was uw vondst tijdens ‘Tafel in je tuin’?
Het was een gezellige drukte in Laag Zuthem tijdens de
Burendag. Dit keer niet bij het veldje, maar verspreid
door het hele dorp. Overal stonden kraampjes met de
meest uiteenlopende producten. Er waren speelgoed,
kleding, spelletjes, boeken, gereedschap, decoratie, te
veel op te noemen. Ook hadden veel Zuthemers zich
uitgesloofd in de keuken, er was arretjescake, er waren
brownies, (cup)cakes, koffie, thee, limonade en zuivel.

Ook waren er veel stekjes, vooral veel ‘pannenkoekenplantjes’. Volgens mij was het wel een succes, er was
voldoende belangstelling. Ik heb veel mensen in de
straat zien lopen, volwassenen en kinderen die trots
rondliepen met hun vondsten. Voor herhaling vatbaar
wat mij betreft. Katja en Nienke bedankt voor de
organisatie! Om iedereen een indruk te geven van de
leuke dag heb ik wat foto’s gemaakt.
Groetjes, Joost Mikx, 12 jaar

Lynn’s Beauty Factory

Pedicure met salon in Laag Zuthem of als
pedicure bij u aan huis.
* werkt hygiënisch
* werkt met professionele producten
* luistert naar uw wensen
* ProVoet lid
* betaling met pin mogelijk
Langeslag 7
8055PN Laag Zuthem
06-23221522

www.lynnsbeautyfactory.nl
info@lynnsbeautyfactory.nl

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

Mission Aviation Fellowship (MAF)
Wilfred, Harriëtte, Micha & Ruben Knigge zijn begin januari 2017 uit Laag Zuthem vertrokken om voor hulporganisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken als pilotengezin.
Deze keer 3 foto’s om te vertellen over de
belevenissen van de afgelopen maanden.
Een vliegtuig vol
Wilfred mag eindelijk weer vliegen. Hij vliegt nog
steeds nauwelijks mensen, die moeten echt een goede
reden hebben om mee te mogen. Hij vliegt
voornamelijk vracht, zoals hier op de foto. Via een
zeecontainer is er 19.000 kilo aan onderwijsmaterialen
binnen gekomen in Vanimo. Dat wordt verdeeld over
de scholen in de aangrenzende provincies. Wilfred
vliegt alles naar Telefomin of naar Tekin, een goed uur
vliegen. Er zijn geen wegen naar deze plekken, ze
vertrouwen erop dat MAF hen kan helpen. Er past 900
kilo aan vracht in zijn vliegtuig (zonder passagiers), dus
reken maar uit hoeveel vluchten dat zijn geweest!

Micha en Ruben
Het gaat goed met onze jongens. We zijn in juli
begonnen aan groep 5 en al iets eerder aan groep 2.
Thuisonderwijs is zeer flexibel, het maakt niemand iets
uit wanneer je begint en dit kwam ons zo uit. We
hopen in april weer naar Nederland komen voor ons
verlof en dan is het fijn als vooral Micha zo goed als
groep 5 afgerond heeft. Alles wat hij dan nog bij “De
Linde” doet is extra en dan kan hij ook een beetje meer
genieten van alle
sociale contacten
daar. Ons schooltje
is maar klein, maar
gelukkig zijn er hier
wel genoeg
vriendjes buiten op
de compound. En ze
hebben elkaar!

Gevangenis
Deze foto raakt
me recht in mijn
hart. Sommige
dingen zijn zo
lastig over te
brengen naar
Nederland. Ik
hoop te beschrijven wat je hier
ziet. Je ziet een
vrouw, die al
een poosje vast
zit in de
gevangenis. Ze
heeft haar
verkrachter
vermoord en is daarvoor tot 6 jaar veroordeeld. De
vrouwengevangenis is gewoon een soort huisje, met
een betonnen vloertje. ‘s Morgens moeten ze buiten
op het veld werken met bloemen of met groenten. ‘s
Middags koken ze zelf, maar verder is er helaas niets te
doen. Er is verveling, weinig afleiding, geen sport en
spel, geen bibliotheek en hun gedachten gaan dan veel
naar hun familie en naar hun kinderen. Die zien ze
nauwelijks, de meesten zijn te arm om een buskaartje
te kopen naar de gevangenis. Ik vind het niet erg dat ze
nadenkt over wat ze nu moet missen, want ja, ze heeft
een fout gemaakt (wat de reden daarvoor ook was). Ik
vind het wel erg dat ze niet begeleid wordt in haar
gedachten, waarom ze iemand vermoord heeft en hoe
dat een volgende keer te voorkomen is. Nul komma nul
emotionele begeleiding. Het gevolg is dat die emoties
opgekropt worden, de vrouwen verharden. Het is een
luxe als je kan praten over je emoties. Ik ben niet
getraind om hierin te helpen, maar kan wel vragen
stellen en meevoelen met deze vrouwen. Sinds kort
brengen we papier mee en kleurpotloden bij ons
wekelijks bezoek. Om deze vrouw nu zo te zien
ontspannen, te genieten van zulke kleine dingen, daar
word ik stil van. Het tijdsverschil met Nederland is
maar acht uur, maar het voelt hier soms toch als een
compleet andere wereld.
Harriëtte Knigge

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
Toekomst beheer Trefpunt
Het Trefpunt zoekt zoals u weet vanaf 2021 een nieuwe
beheerder. De zoektocht leverde tot nu toe helaas nog
niet het gewenste resultaat op. Daarom denken we na
over een andere invulling van het Trefpuntbeheer,
zodat het Trefpunt ook in 2021 door kan gaan.

Nieuwsbrief
De meeste Zuthemers ontvangen nu regelmatig een
nieuwsbrief per mail. Als je de digitale nieuwsbrief niet
ontvangt kun je dat doorgeven op
trefpuntinfo@gmail.com. Je wordt dan in de mailinglijst
opgenomen.

Op vrijdagavond 4 september hielden we een
informatieavond over de toekomst van het beheer van
het Trefpunt. Daar kwamen zo'n 30 Zuthemers op af.
Fijn dat er zoveel mensen zijn die een bijdrage willen
leveren aan het voortbestaan van ons dorpshuis. Ook
via e-mail hebben wij een aantal belangstellende
reacties ontvangen.

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 draagt u bij aan het behoud
van ons dorpshuis.

Iedereen die aangegeven heeft iets te willen doen in en
voor het Trefpunt wordt voor de herfstvakantie (10-102020) uitgenodigd om met andere belangstellenden en
twee bestuursleden verder door te praten over de
taken waarvoor je belangstelling hebt.
Heb jij ook belangstelling voor een
taak als huismeester, planner van
de verhuur, inkoper/
voorraadbeheerder, gastheer of
gastvrouw of wil je meedoen in
het onderhoudsteam of
schoonmaakteam? En heb je ons
dat nog niet laten weten? Stuur
ons dan z.s.m. een bericht via
trefpuntinfo@gmail.com waarin je
aangeeft voor welke taak je
belangstelling hebt. We nodigen
je dan op korte termijn uit om
hierover door te praten.

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
‘t Trefpunt
Beheer: Gijs en Anneke Lubbers, tel 497413 of via beheertrefpunt@zuthem.nl
Oud papier voor 't Trefpunt: inzameling elke eerste donderdag van de maand
Info via trefpunt@zuthem.nl, www.trefpunt.zuthem.nl
Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem
Secretariaat, Eddy van Hijum, Kolkweg 43
Info via stichting.oranjefeest@gmail.com of www.facebook.com/oranjefeestlaagzuthem
Schietvereniging ('t Trefpunt)
Maandagavond vanaf 20:00 uur.
Info bij Rudy Bredewold, tel 06-22758634
Toneelvereniging Hakke Takke ('t Trefpunt)
Oefenen woensdagavond vanaf 20:00 uur
Info bij Jaap Abbes, Langeslag 27 of via toneelvereniginghakketakke@gmail.com
Klaverjasclub (’t Trefpunt)
12 x per jaar op vrijdag vanaf 20:00 uur
Info bij Joke Dalhuisen, tel 06 28039598
PKN Jeugdclub Laag Zuthem
Info bij Jeannette Hubers, tel 06 54992051
Tennisvereniging Lierderholthuis-Laag Zuthem
Info bij Maarten Metz, tel 06 487 55 795
of via tennis@lierderholthuis.com
Sportcommissie
Annemiek Derks, Debora Consten en Riemer Riemersma
Info via sportcommissie@zuthem.nl.
Voor het programma zie: www.zuthem.nl > Zunneweitje

AED
Locaties van de AED: 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

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.

