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Bestuurspraat

Beste Zuthemers,
Als jullie dit lezen, is het jaar 2020 alweer bijna voorbij.
Het is een heel bijzonder jaar geworden. Een jaar
waarin het coronavirus een rol speelde in ons dorp en
in onze samenleving. Saamhorigheid en elkaar
ontmoeten was niet meer vanzelfsprekend.
Gezondheid en ziekte lagen dicht bij elkaar.
Maar er ontstonden ook weer mooie initiatieven zoals
de tuinverkoop tijdens de burendag en Pieten die
kinderen bezochten tijdens het Sinterklaasfeest.
Geweldig!

Ondanks corona is in het jaar 2020 in Laag Zuthem veel
gebeurd en bereikt.
De herinrichting Langeslag/Kolkweg, die eigenlijk vorig
jaar is afgerond, zal deze maand nog op enkele punten
worden afgewerkt door Sallandse Wegenbouw. Een
groot project, waar van tevoren veel over is overlegd
tussen inwoners en de gemeente. Met een prachtig
resultaat waar we als dorp best trots op mogen zijn!
De Langeslag, buiten de bebouwde kom, is opnieuw
bestraat.

brug is het gemeentemengsel geplant. Dit is samen met
de werkgroep “groene agenda” van de gemeente
Raalte onder leiding van Gerrit Volkerink en de nodige
vrijwilligers gedaan. Dank hiervoor!
De N35 zal verder worden aangepakt om de veiligheid
en de doorstroming te verbeteren, zoals eenieder wel
in het nieuws heeft kunnen horen. Ook PB, en dan
vooral Niels Tomson, heeft hier veel energie in gestopt.
Samen met andere PB’s en de gemeente/provincie kan
er dus veel bereikt worden. Bij de planvorming en
uitvoering zullen ook nog heel wat vraagstukken op
tafel komen. We blijven ook de komende jaren hier
nauw bij betrokken.
De verkeersborden in Laag Zuthem zijn onder de loep
genomen door de gemeente en PB, overbodige borden
zijn weggehaald. Dat maakt het straatbeeld
overzichtelijker en scheelt kosten voor onderhoud en
vervanging.

Het nieuwe schoolplein heeft dit jaar vorm gekregen
(zie de bijdrage van de school).

Energietransitie. De werkgroep heeft de enquête die in
het dorp is afgenomen, hoe denkt Laag Zuthem over
het energieneutraal maken van het dorp, samengevat.
De uitkomsten hadden we eigenlijk afgelopen voorjaar
tijdens de jaarvergadering willen presenteren. Dit is
door de beperkingen vanwege het corona-virus dus
niet gebeurd, maar we gaan kijken hoe we dit volgend
jaar wel kunnen presenteren. Ook kijkt de werkgroep
of we op dit onderwerp kunnen samenwerken met
Lierderholthuis.

In het kader van “Groen samen doen” zijn eind
november op twee plekken bloembollen geplant in ons
dorp. Bij het Dijkstoelhuisje is het zogenaamde
“Eikenprocessierupsmengsel” geplant en bij de nieuwe

Nieuwe bewoners. Dit jaar zijn er veel nieuwe mensen
in ons dorp komen wonen. We willen hen hartelijk
welkom heten! We hopen dat eenieder zich snel thuis
gaat voelen in Laag Zuthem. We gaan als bestuur

Op het gebied van woningbouw is Kleine Hagen 2
inmiddels bouwrijp gemaakt. Het eerste huis is al zo
goed als klaar en in 2021 zullen de andere 12 woningen
worden gebouwd.

proberen de nieuwe inwoners een kort bezoekje te
brengen om hen persoonlijk welkom te heten in Laag
Zuthem.
Wat er nog moet gebeuren de komende periode?
De invulling van het terrein nabij de spoorwegovergang
zal verder nog uitgewerkt moeten worden. Er is
subsidie van de Rabobank beschikbaar gesteld en
samen met gelden van PB zal hier iets moois moeten
worden ontwikkeld.
De jaarvergadering van 2020 is dus niet gehouden. We
willen proberen die in 2021 te organiseren en dan
zullen 2019 en 2020 gezamenlijk besproken worden.

Hoe en wat is mede afhankelijk van de coronamaatregelen. Financieel is 2019 afgerond door onze
penningmeester Henk Mulder. Ook de notulen
van 2019 zijn beschikbaar. Als leden/inwoners
behoefte hebben aan de gegevens of informatie of
vragen hebben, bel iemand van het bestuur
(telefoonnummers staan achterop de Dorpsomroeper)
of mail ons op info@zuthem.nl.
En als nieuwe bewoners lid willen worden van
Plaatselijk Belang of iets voor het dorp willen doen
meld u zich dan bij ons.
Tot slot willen wij iedereen prettige kerstdagen en
vooral een gezond 2021 wensen!

Pieten op tournee
Lieve kinderen, pappa’s, mamma’s, opa’s en oma’s,
Ik werkte dit jaar, zoals velen van u, vanuit huis. Waar
de kinderen van Laag Zuthem mij trakteerden op heel
veel mooie tekeningen, nog hartelijk dank daarvoor.
Prachtig, zoveel kleurrijke tekeningen. Wat hebben de
kinderen hun best gedaan. Mooi hoor! Mijn
complimenten.

Tot mijn spijt kon ik dit jaar zelf geen bezoek aan Laag
Zuthem brengen en trof ik u niet in het Trefpunt. Mijn
enthousiaste Pieten mochten gelukkig wel op pad om
cadeaus rond te brengen. Eenmaal vlak bij Laag
Zuthem kregen zij een taxi aangeboden van twee
alleraardigste dames: Ramona Slot en Jeannette
Hubers. De Pieten lieten mij bij terugkomst in het
Grote Pietenhuis weten dat zij een heerlijke middag
hebben gehad in en rond Laag Zuthem. Het was als
vanouds weer picobello voor elkaar in Laag Zuthem.
Sinterklaascomité bedankt. De Pieten bezochten
vierenveertig kinderen thuis en gaven iedereen een
cadeautje. Namens de Pieten enorm bedankt voor uw
gastvrijheid en tot volgend jaar.
Dag hoor!

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem
De kans dat Koningsdag 2021
op de gebruikelijke manier
gevierd kan worden achten we
op dit moment nog zeer klein.
Daarom is het Oranje Comité
nu al bezig om na te denken of
het mogelijk is om een alternatief te bieden in de vorm
van een vooral digitaal feest op 27 april 2021. Mocht
dit plan werkelijkheid worden, dan hopen wij dat u met
evenveel enthousiasme en betrokkenheid zult
meedoen als voorgaande jaren, toen we een

traditioneel feest hadden.
We werken intussen verder
aan de plannen voor een zo'n
leuk mogelijk feest, in wat voor
vorm dan ook. Uw ideeën en
suggesties zijn natuurlijk van
harte welkom.
Mail ons via stichting.oranjefeest@gmail.com.
Stichting Oranjefeesten wenst u fijne feestdagen en
een gezond 2020.
Roel Mikx (namens het Oranje Comité)

Geen uitvoering voor Hakke Takke in het voorjaar van 2021
De heersende coronacrisis maakt het onmogelijk voor
de leden van Hakke Takke om te repeteren. Daarom is
er besloten om in maart 2021 geen voorstelling te
geven. Hakke Takke is van plan om na de zomer van
2021 weer gezond en met frisse moed van start te

gaan met de voorbereidingen voor een nieuwe
voorstelling in maart 2022. Hakke Takke wil iedereen
alvast prettige feestdagen en een gelukkig en gezond
2021 wensen.
Roel Mikx (namens toneelvereniging Hakke Takke)

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

Van de EC: Escape tour Laag Zuthem
2020, een raar jaar zonder evenementen. Dachten wij,
maar daar was WIJZ Welzijn Raalte! Zij vroegen ons of
wij mee wilden werken aan de organisatie van een
corona-proof dorpsspel: ‘Escape tour Laag Zuthem’.
Natuurlijk wilden we dat!
Dat hebben we geweten! Na de aankondiging van dit
evenement op sociale media (Facebook en Instagram),
stroomden de aanmeldingen binnen. De kaartverkoop
van de Rolling Stones was er niets bij. Binnen 20
minuten was de escape tour geheel volgeboekt. Er
werd zelfs een tweede avond gepland, die helaas niet
kon doorgaan vanwege de aangescherpte corona
maatregelen.
Gelukkig konden er op vrijdagavond 30 oktober tien
groepen van vier personen van start. Buiten, voor het
Trefpunt, werd het spel uitgelegd door een aantal
medewerkers van WIJZ. Zij
hebben dit spel zelf gemaakt,
erg knap!
Met een rugzak vol kistjes met
cijfersloten en een cassettebandje (ik zeg niets M, H, en
M…) gingen de deelnemers op
pad. De bedoeling was om
binnen twee uur uit Laag
Zuthem te ontsnappen. Via
verschillende puzzels en
andere hersenkrakers, konden
de kistjes geopend worden om
zo de volgende aanwijzing te
vinden.

Als eerste ontsnapte de familie Knol uit het dorp.
Hiermee waren zij dan ook de terechte winnaar. Dit
had ook een andere groep kunnen zijn, maar ik zeg
niets… Van de tien groepen zijn er zeven binnen de tijd
ontsnapt, één groep net buiten de tijd en twee
groepen hebben het niet gehaald. Zij zitten nog altijd
vast…
Ondanks het druilerige weer was het een erg geslaagde
avond. We hopen volgend jaar weer veel leuke
evenementen te kunnen organiseren en houden jullie
uiteraard op de hoogte.
De Evenementencommissie (EC)
Instagram: eclaagzuthem
Facebook: @EvenementencommissieLaagZuthem

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?
In de vorige Dorpsomroeper schreef ik dat het de
laatste keer was dat het plein genoemd zou worden.
Dat was niet helemaal juist. Want op 20 november
hebben we de officiële opening gehad van het plein en
het verslag van dat moment wil ik u natuurlijk niet
onthouden. U heeft een verslag van de opening ook
kunnen lezen in het Weekblad voor Salland, maar dit is
net even anders én er staan meer foto’s bij.
Op vrijdagmiddag 20 november is het vernieuwde
Groene Schoolplein van cbs De Linde in Laag Zuthem
officieel geopend. De jarige Manuel Eenkhoorn en
Linda van der Bent als coördinator van het plein
onthulden een door alle leerlingen gemaakt kunstwerk.

Wat ging hier aan vooraf:
Begin 2018 kregen we bericht van de gemeente Raalte
dat de Kolkweg, die dwars door het hele dorp loopt,
helemaal vernieuwd zou gaan worden. De vraag was of
wij mee wilden denken en of er wensen waren voor
het gedeelte voor de school / het voorplein.

Samen met de leerlingenraad hebben we een aantal
ideeën op papier gezet en de voorzitster van de
leerlingenraad, Kiki Scholing, heeft tijdens een
dorpsbespreking hierover gepresenteerd. Langzaam
maar zeker werd duidelijk hoe het er uit zou gaan zien.
Bij ons op school hebben we toen direct gezegd: ‘Laten
we dan ook het plein een nieuwe uitstraling geven, van
tegels naar veel meer groen’. Zo gezegd, zo gedaan. Er
werden ideeën genoteerd, er was veel overleg, de
leerlingen mochten hun wensen indienen, er werd
gezocht naar subsidiemogelijkheden. Uiteindelijk
waren we zover dat er een ontwerper gezocht kon
worden en met een ontwerp in de hand is er een
hovenier gezocht en gelukkig gevonden. Al deze
voorbereidingen
hebben iets meer dan
een jaar geduurd.
Toen ging met behulp
van ouders het hele
plein op de schop, alle
tegels er uit, grond
verplaatst, meer zand
erbij en natuurlijk veel
meer beplanting en speelmogelijkheden. We hebben al
gezien dat er door de leerlingen heerlijk op het nieuwe
plein gespeeld wordt, en dat is fijn. Vandaag komt een
eind aan het bouwen, sjouwen, snoeien en beplanten.
Het plein is klaar.

We bedanken de leerlingen van groep 8 van vorig jaar
voor het schenken van de appelboom en we bedanken

Marrit en Sietske
voor het bijenhotel dat ze
tijdens Koningsdag vorig jaar voor
ons verdiend
hebben door het
verkopen van hun
eigen baksels.
Dit nieuwe plein was ook niet mogelijk geweest zonder
de subsidieverstrekkers, en een aantal hardwerkende
mensen. Daarom willen we graag een aantal namen
noemen en hen hartelijk bedanken voor hun bijdrage
aan de totstandkoming van ons plein. We bedanken
Provincie Overijssel, het Waterschap Drents
Overijsselse Delta, Rabobank Salland en Plaatselijk
Belang LZ voor hun financiële ondersteuning.
Daarnaast bedanken we Kooiker van Dieren voor het
verplaatsen van het zand en de grond, Christiane Orth
voor het ontwerp, Corné van Kempen (de hovenier van
de Natuurlijke Tuinen) en Foppe Bijsterveld (ecologisch
tuinier) voor het aanleggen van het plein en Linda van
der Bent voor het coördineren van de werkzaamheden.
Namens de leerlingen en het team van De Linde: Heel
Hartelijk Bedankt!
Op de bijgeplaatste foto’s is de openingshandeling van
het vernieuwde plein te zien. Wij genieten er iedere
dag van! Wilt u het eens komen bekijken, weet u
welkom, het schoolplein is voor alle bewoners van het
dorp vrij toegankelijk.
In deze periode zijn we op school vooral bezig met
leren: leren lezen, leren schrijven, leren rekenen, leren
verwerken, leren samenwerken, leren plannen, leren
over vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuur
en techniek en dergelijke. Want dingen leren, dat doe
je op school. We zijn blij dat er nu steeds weer meer
kinderen op onze school komen om samen te leren,
spelen en samen te werken.

Mocht u nog een keuze moeten maken voor een
school voor uw kind, stuur een bericht naar
onderstaand mailadres voor het maken van een
afspraak. Wees Welkom!!
Natuurlijk staan op een basisschool in deze periode
twee feesten centraal. Allereerst is daar het
Sinterklaasfeest, gelukkig kan het feest op school wel
doorgaan.
Daarnaast leven we in deze Adventsperiode samen toe
naar het Kerstfeest, dat dit jaar niet in de kerk maar op
school gevierd zal worden.

Advent, dat is verwachten
Een wonder, klein en teer
Een Kindje in de kribbe
Hij brengt je bij de Vader weer.
Advent, dat is ook stil zijn
Luisteren naar Zijn zachte stem
Hij heeft je iets te zeggen
Hij weet wie je werkelijk bent.
Advent, dat is een kaarsje
Brandend in de nacht
Dat in jou groeit tot een Licht
En Jezus mag wonen in jouw hart.
Informatie: bel de school op 0529-497508 of mail:
directie@cbsdelinde.nl.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Pleunie Schoonewelle

We wensen iedereen Fijne Kerstdagen en
een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar.

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

badMINIton
BadMINIton is gericht op
kinderen vanaf 6 jaar.
Spelenderwijs gaan ze aan
de slag met racket en
shuttle. Zo laten we ze
ervaren hoe leuk het is om
te bewegen. BadMINIton is bedoeld als voorbereiding
op badminton.
In kleine groepjes onder professionele begeleiding van
trainer Job Van Dijkhuizen is er veel persoonlijke
aandacht voor elk kind.
De leuke badmintonspelletjes zijn goed voor de
ontwikkeling van de motoriek en de coördinatie.
Ze leren met anderen samen te spelen maar ook om
zelfstandig bezig te zijn. Badminton is namelijk zowel
een individuele- als een teamsport. En het is een sport
waarbij snelheid een belangrijke rol speelt. Je moet
zowel snel kunnen beslissen hoe je een shuttle gaat
slaan maar je ook snel over het veld kunnen bewegen
om nog net die ene super snelle shuttle van je
tegenstander terug te kunnen slaan. Badminton is de
snelste zaalsport ter wereld. Doordat het in spelvorm
begint leren de kinderen razendsnel. Voor degenen die
al een tijdje bezig zijn gaan de spelletjes langzaam over
in het echte badmintonnen. Joost heeft die overgang al
gemaakt en is nu al zover dat hij ook deelneemt aan de
jeugdcompetitie. Hij vertelt graag waarom badminton
zo’n gave sport is.

voor kinderen vanaf 6 jaar
Toen ik zeven jaar oud was zocht ik een sport. Ik had al
weleens van badminton gehoord, maar ik had geen
idee wat het was. Na mijn eerste proefles merkte ik
gelijk dat dit ‘mijn’ sport was. En na twee proeflessen
werd ik lid van de vereniging en sindsdien train ik elke
donderdagavond en het blijft leuk. Datgene dat
badminton leuk maakt is dat je altijd lekker bezig bent
en dat je zelf heel graag die shuttle terug wilt slaan.
Vervolgens komen de wedstrijden en dan merk je wat
je allemaal hebt geleerd bij de training. Ik kijk met trots
terug op alle donderdagavonden, van de vreugde bij
elk punt tot het badmintonnen met lichtgevende
shuttles. Verder zijn de trainingen altijd heel origineel,
je doet elke keer wel wat anders.
Beginnen met badMINIton kan elke donderdag vanaf
18.30 tot 20.00 uur in de Sporthal in Heino. Is dat wat
aan de late kant i.v.m. de bedtijd van het kind, eerder
stoppen kan altijd. Kom in sportkleding. Een racket
kun je van ons lenen.
Ook in deze Coronatijd is badmintonnen toegestaan,
dus je bent van harte welkom.
Meer informatie op bchoogerheyne.nl

Wil je net als Joost jouw sport onder de aandacht
brengen bij de bewoners van Laag Zuthem?
Stuur dan jouw tekst naar de mailbox van de
Dorpsomroeper.

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.
Naar school gaan (of niet)
In september vloog Wilfred bijna 10.000 kilo
aan schoolspullen van Vanimo naar
Telefomin. Dat zijn ongeveer elf vluchten van
een uur zonder passagiers, waarbij het
vliegtuig helemaal is volgestouwd. Vier dagen
lang af en aan vliegen, om al die schoolspullen
in Telefomin te krijgen. Dik twee weken later
mag hij voor ronde twee. Deze keer 9000 kilo
aan schoolspullen van
Vanimo naar
Tekin, verdeeld
over negen
Koffie drinken in de lucht
vluchten.
Tekin ligt midden in de bergen. Er is geen weg naar toe,
behalve door de jungle. Het is maar een klein plaatsje,
maar de school die er staat haalt de beste cijfers van
de provincie. Dat komt grotendeels door de leidende
kracht van Glenda Giles. Glenda is afkomstig uit Nieuw
Zeeland en werkt al 53 jaar in PNG. Zij heeft de school
in Tekin opgestart, doet de laatste jaren steeds een
stapje terug en geeft lokale mensen steeds meer
verantwoordelijkheid. Ze is dan ook al in de 70, maar
nog steeds fit en staat stevig in haar schoenen. In de
vakanties is ze met regelmaat in Wewak en mogen we
meegenieten van haar verhalen tijdens een
gezamenlijke maaltijd.

Het is niet alleen maar genieten van de verhalen. Het
onderwijssysteem is schrijnend hier in PNG. Er zijn drie
testen die studenten moeten afleggen. De landelijke
cijfers zijn als volgt: 50% haalt grade 8 (onze tweede
klas van de middelbare school ongeveer), 30% haalt
grade 10 en maar 15% haalt grade 12 (het einde van de
middelbare school). Mocht je succesvol grade 12
hebben afgerond, dan zijn er een aantal
‘universiteiten’ waar je je voor kan inschrijven. Dan kan
je leren voor engineer, ICT-er of leerkracht.
Op onze vraag waarom deze cijfers nu zó laag zijn,
vertelt Glenda dat er verschillende redenen zijn. Er is
geen school als het regent. Er is geen school als de
leraar geen zin heeft. De overheid betaalt niet altijd
met regelmaat het salaris van de leraar. Vele leraren
weten niet hoe ze bij het niveau van een kind kunnen
aansluiten, geven klassikaal les en sommige kinderen
komen dan niet mee. Er zijn niet echt mogelijkheden
voor extra lessen of één-op-één onderwijs.
Dit is de 2020 situatie voor kinderen in PNG. Als ze al
naar school gaan. Want veel kinderen kunnen dat niet.
Ze wonen bijvoorbeeld afgelegen in kleine dorpjes in
de jungle en er zijn te weinig leerkrachten (die allemaal
grade 12 en daarna universiteit afgerond moeten
hebben) voor elke plek. Of ze wonen wel in de stad,
maar er is niet genoeg inkomen voor schoolgeld en het
verplichte uniform.

Glenda houdt de moed erin. Zij zegt: ‘al die
schoolspullen die MAF jaarlijks bij ons in Tekin brengt,
helpen de studenten op onze school. Ja, helaas zijn de
slagingspercentage’s laag. Maar zonder schoolspullen
zou er helemaal geen school mogelijk zijn. Elk kind dat
het wel haalt is er één.’
En dat is wat bij ons ook de moed er in houdt: soms
lijkt het werk een druppel op een gloeiende plaat.
Maar als er maar genoeg druppels vallen, koelt de
plaat vanzelf af. Elke leerling die een kans krijgt om

naar school te gaan, ziet daar zelf ook echt de
meerwaarde van in. En we kennen meerdere leraren
die, na hun opleiding, teruggekeerd zijn naar hun
geboortedorp om les te geven. Niet omdat ze dan zo’n
goede job hebben, maar omdat ze andere kinderen
ook een kans willen geven. Zo zetten we met elkaar de
schouders eronder en wordt PNG elke dag een beetje
mooier.
Harriëtte Knigge

Ben je tussen de 3 en 12 jaar? Geef je dan op voor het

24 december
van 18.30-19.30 uur

Jullie zijn van harte welkom voor een mooi verhaal, iets lekkers en een leuke verrassing!

Locatie: NGKV “de Regenboog”, Langeslag 38, Laag-Zuthem.
Opgeven kan bij Carla Braakman via mail/WhatsApp: carlakleef@hotmail.com of 0617475576.

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
WIJ STOPPEN
Per 31 december 2020 stoppen wij als beheerders van het Trefpunt. Het waren acht mooie en intensieve jaren,
eigenlijk negen, maar het laatste jaar tellen we vanwege corona niet mee. Op 1 januari 2021 geven wij de sleutels
door aan de nieuwe beheerders. Wij wensen ze veel succes! Iedereen BEDANKT voor het vertrouwen dat jullie in
ons gehad hebben. En langs deze weg wensen wij iedereen alvast FIJNE FEESTDAGEN EN EEN GEZOND 2021!
Gijs en Anneke Lubbers
Trefpuntbeheer 2021
In 2021 starten we met een gloednieuwe invulling van
het Trefpuntbeheer. We hebben een groot aantal
enthousiaste Zuthemers bereid gevonden een rol te
vervullen in de nieuwe beheerstructuur. Ioanna
Karkantzia gaat samen met Wim Zieleman, Gert Nijhof,
Wim Ensink en Harry van Dijk de rol van de beheerder
vervullen. De planning van de activiteiten en verhuur
wordt gedaan door Sigrid Kuizenga. Gerrit en Mathilde
van Erven zorgen voor de inkoop van de voorraad. Er is
een grote onderhoudsploeg onder coördinatie van Dick
van Munster en een schoonmaak- en gastvrouwteam
onder coördinatie van Corrie Mulder. Voor het
schoonmaakteam kunnen we nog wel wat mensen
gebruiken. Dus, ben je een paar uur per week
beschikbaar en wil je wat (bij)verdienen? Stuur dan een
mail naar trefpuntinfo@gmail.com of neem contact op
met Corrie Mulder. Daarnaast start er een team dat aan
de slag gaat met o.a. het optimaliseren van de website.
Gijs en Anneke dragen in december hun taken over,
zodat de nieuwe groep vanaf 1 januari 2021 kan
starten. Uiteraard is dit voor iedereen een nieuwe
situatie, waarin afstemming en samenwerking nodig is.
Als bestuur hebben we alle vertrouwen in deze nieuwe
invulling met deze enthousiaste groep. Samen zetten
we ons in voor het behoud van het Trefpunt. We willen
Gijs en Anneke hartelijk bedanken voor hun jarenlange
inzet voor het dorp en het Trefpunt. We zullen op
passende wijze afscheid van hen nemen.

Inzameling oud ijzer
Op zaterdag 19 december kun je vanaf 09:30 uur tot
11:00 uur oud ijzer inleveren bij het Trefpunt. Dit is
tevens een klusdag voor de nieuwe onderhoudsploeg.
Inzameling oud papier
Op de eerste donderdag van de maand wordt oud
papier ingezameld bij het Trefpunt. Meestal staat de
container er op woensdag al. Je kunt je papier zelf voor
20:00 uur in de container doen. Zorg ervoor dat er geen
papier rondslingert en zet het papier nog niet op het
plein als de container er nog niet staat. Elke maand
zorgen twee vrijwilligers ervoor dat de container na
20:00 uur wordt afgedekt met het zeil.
Spandoek actie Aandacht voor Elkaar
In de vorige nieuwsbrief hebben we de oproep gedaan
voor de actie Aandacht voor Elkaar (www.raalte.nl/
aandachtvoorelkaar) om tekeningen te maken op een
kaart en in te leveren. Van alle ingezamelde kaarten is
een aandenken voor het dorp gemaakt in de vorm van
een spandoek. Het spandoek voor Laag Zuthem staat
vanaf week 50 tot eind januari (met uitzondering van
de jaarwisseling) voor het Trefpunt.
We hopen in 2021 weer te kunnen starten met een
aantal activiteiten. Via de maandelijkse nieuwsbrief en/
of de Dorpsomroeper houden we je op de hoogte. We
wensen je prettige feestdagen toe en hopen je snel
weer te kunnen ontmoeten in het Trefpunt.

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 van der Kolk, 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
Info beheer 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.

