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Beste Zuthemers,

Bestuurspraat

Nog even dan begint voor de meesten de
zomervakantie. Gelukkig lijkt het einde van de corona
in zicht. Je ziet dat het steeds drukker wordt op de
wegen en er worden stilletjes aan al weer plannen
gemaakt en diverse activiteiten georganiseerd. Mooi
om te zien.
Misschien hebt u het al gezien, maar vanaf de kerk
(aan de Langeslag 38) tot aan ’t Weegel zijn door
gemeente Raalte twee lantaarnpalen geplaatst. Dit
stukje was ’s-avonds altijd erg donker en is nu een stuk
verbeterd door het plaatsen van deze twee
lantaarnpalen. Ook wordt voor het einde van 2021, in
alle andere lantaarnpalen aan ‘t Weegel en ‘t Solen
ledverlichting geplaatst en daardoor is Laag Zuthem
het eerste dorp in de gemeente Raalte dat straks
volledig over is op ledverlichting.
De inrichting van het NS terrein bij de ingang van ons
dorp heeft even stilgelegen, maar dit willen wij toch op
korte termijn weer oppakken. Wij hebben Dennis
Lubbers gevraagd om hiervoor een voorstel te maken.
Dennis zal straks ook, samen met enkele andere
bewoners, dit terrein onderhouden.
Nu de bouw van de eerste woningen van het nieuwe
bouwproject Kleine Hagen II bijna gereed is, zal
Plaatselijk Belang, samen met de gemeente Raalte,
gaan overleggen op welke termijn de resterende kavels
kunnen worden uitgegeven. Heeft u interesse dan kunt
u nu al contact opnemen met Marlon Hallink, Linda
Bruggink en Lenie Oldemaat van team Grondzaken van
Gemeente Raalte om samen met hen te kijken naar uw
kansen en mogelijkheden. Zij zijn bereikbaar op
telefoonnummer 0572-347799 van maandag t/m
donderdag van 08.00 tot 17.00 uur. Of u kunt uw
vragen stellen via info.bouwkavels@raalte.nl.

Waterschap Drents Overijsselse Delta ontwikkelt
omgevingsplannen om de Nieuwe Wetering
Benedenloop nabij Laag Zuthem opnieuw in te richten.
Dit vloeit voort uit Europese regelgeving om de
natuurwaarden te vergroten. Daarom willen zij op
zoveel mogelijk plaatsen de watergang opnieuw
inrichten door het aanleggen van een natuurlijke oever
en de stuw Langeslag zo aan te passen dat vissen
kunnen passeren. Meer informatie in de nieuwsbrief
van het Waterschap op www.zuthem.nl.

Onlangs kwam via de Laag Zuthem app weer een
oproep voor de hondenbezitters om hun eigen shit op
te ruimen. Laten wij dat als hondenbezitters met z’n
allen doen, hou het dorp schoon! Er zijn niet voor niets
hondenpoepzakjes automaten geplaatst. Wees zuinig
op je dorp en hou de boel schoon!
Nu het einde van de corona weer in zicht is, zijn wij
voornemens om op dinsdagavond 21 september weer
een jaarvergadering te houden. Wij hopen dat dit door
kan gaan en wij hopen elkaar daar weer te zien en te
spreken.
Wij willen iedereen nu alvast een hele goede
zomervakantie toewensen!
Plaatselijk Belang Laag Zuthem

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?
Ten tijde van de vorige Dorpsomroeper werd er nog
druk thuisonderwijs gegeven. Wat was het fijn om
weer kinderen op school te zien en te horen. Dan weet
je weer wat je gemist hebt in de afgelopen periode.
Ook de kinderen waren blij elkaar weer te zien en te
kunnen samenwerken bij verschillende opdrachten.
Dat hebben we ook gezien bij de evaluatie van het
thuisonderwijs: rekenen, taal, lezen, spelling, die
vakken kun je thuis zelf doen, maar een groepsopdracht maken voor DaVinci moet toch echt samen
gebeuren. Het samen bezig zijn werd gemist en
zijn we nu volop aan het inhalen. En dan wordt er
zowel binnen als buiten les gegeven, op het plein. Met
het mooie weer van de afgelopen periode genieten we
er allemaal van.
Op dit moment zijn alle kinderen druk met
het maken van de Cito toetsen, eigenlijk
ook een soort evaluatie van het
thuisonderwijs. Wat ken ik allemaal al, wat
vind ik nog moeilijk en waar heb ik nog hulp bij nodig.
Belangrijk daarbij is dat de score niet belangrijk is. Wel
is het goed om je te concentreren en te laten zien wat
je kunt, en dan is het goed! Als meester en juffen
kijken wij vooral naar de beheersing van de lesstof.
Hebben alle kinderen goed begrepen wat er gevraagd
wordt, zien we ergens hiaten, wat is gemist, waar moet
extra uitgelegd of hulp geboden worden, zodat de
basis weer goed is voor het volgende schooljaar.

Vaak betekent het
maken van de Cito
toetsen ook dat het
einde van het
schooljaar in zicht is.
We hebben weer een bijzonder schooljaar achter ons.
Nog vier weken en dan begint de zomervakantie.
We zien langzaam maar zeker weer meer kinderen op
school komen, heel fijn om te zien dat er meer
belangstelling is en dat er vertrouwen is om voor De
Linde te kiezen. Daar zijn we dankbaar voor.
Door meer leerlingen en extra geld van de overheid
kunnen we volgend schooljaar weer met 3 groepen
draaien, extra tijd en aandacht voor elk kind, fijn!
Met vriendelijke groet, namens het team,
Pleunie Schoonewelle
Tel: 0529-497508 of 06-29550190
pleunieschoonewelle@ijsselrijk.nl

NKGV De regenboog
Hallo dorpsbewoners,
Het is al een hele tijd rustig in het kerkgebouw
van De Regenboog. Helaas kunnen we al heel
lang niet bij elkaar komen voor een kerkdienst.
Maar online kunnen we toch elke week een
dienst uitzenden vanuit de kerk. Als gemeente
missen we het om elkaar fysiek te kunnen ontmoeten.
We hopen dat het mooie weer er snel aankomt. Want
als het droog is gaan we net als vorig jaar, het
komende zomerseizoen, weer buitendiensten
organiseren. In het weiland, in het bos, op het erf of in

de tuin. Natuurlijk zullen wij de regels van het
RIVM zo goed mogelijk opvolgen.
Elke zaterdagmorgen wordt er besloten of de
buitendienst i.v.m. het weer die zondag door
kan gaan. En weten we waar de dienst
gehouden wordt. Bij deze buitendiensten bent
u, ben jij van harte welkom!
Wilt u, wil jij een keer een buitendienst bijwonen, hou
dan de site van de NGKV De Regenboog en de Zuthemapp in de gaten. Hopelijk tot ziens!
Mirjam van der Vegte

Oranjecomité dankt Laag Zuthem voor geslaagde aangepaste Koningsdag!
“Om het Oranjefeest voor een tweede keer geen
doorgang te laten vinden, dat kunnen we niet maken.”
“We zijn het aan Laag Zuthem verplicht om toch stil te
staan bij de verjaardag van onze Koning, dan maar in
aangepaste vorm.” Dit zijn zomaar wat quotes die
voorbij zijn gekomen. Het is oktober 2020 en de
Covid19 slaat genadeloos toe in zijn tweede golf. Toch
heeft het Oranjecomité op een veilige manier bij elkaar
gezeten om na te denken over Koningsdag 2021. Er zal
een aangepast feest komen waarbij we binnen de
Corona-maatregelen wat gaan organiseren.
Dit heeft geresulteerd in een aangepast programma
waarbij er een andere vorm van voorbereiding nodig
was. Zo moest de burgermeester zijn toespraak van te
voren inspreken voor de camera en heeft Rob Krot een
eigen variant op het Laag Zuthems volkslied gemaakt.
En er moest geoefend worden met alle technieken
rondom een live-stream via YouTube. Gelukkig konden
we gebruik maken van de kerk aan de Langeslag die
daar al de nodige ervaring mee heeft opgedaan. Dank
jullie wel voor deze mogelijkheid.
De kinderen hebben op een afgesloten schoolplein in
het stralende zonnetje van de kinderspelletjes kunnen
genieten. Tevens is er een fiets-puzzeltocht uitgezet
waarbij iedereen in zijn eigen tempo kon genieten van
de prachtige Sallandse omgeving. De antwoorden van
de fietspuzzeltocht zijn verderop te vinden. Als winnaar
is Arend Oole uit de bus gekomen en hij heeft een
mooie prijs ontvangen.

Ook voor de trekkertour, die dit jaar op eigen
gelegenheid gereden moest worden, was veel animo.
Vele trekkers reden in de omgeving rond en dit was
wederom een groot succes. Ook is er massaal gehoor
gegeven aan het versieren van huis of tuin. Laag
Zuthem kleurde werkelijk oranje! De familie van de
Vegte had de tuin omgetoverd tot een mini
Oranjefeest met mooie spreuken, geluidseffecten en
een mini-tent en won daarmee de eerste prijs.
’s Avonds is er via een live-uitzending een compilatie
van oude Oranjefeesten gestreamd. De toespraak van
de burgermeester is uitgezonden net zoals het
Wilhelmus en het aangepaste Laag Zuthems volkslied.
Met de Kahoot-quiz werd deze dag afgesloten waarbij
we werden geplaagd door een technische
tijdsvertraging zodat niet iedereen op tijd zijn
antwoorden kon geven. Onze excuses hiervoor maar
we hopen volgend jaar in de feesttent op de normale
manier een prachtig Oranjefeest te organiseren.
Daarbij zal er gevierd worden dat de Stichting
Oranjefeesten 50 jaar bestaat en met Peter van
Meerveld als kersverse voorzitter gaat dat vast lukken.
Al met al kijken we terug naar een geslaagde dag en wil
ik een ieder bedanken die heeft meegewerkt aan deze
prachtige gedenkwaardige dag. Tevens grote dank aan
Jaap Abbes en Nicole Hendriks die na vele jaren van
inzet afscheid hebben genomen van het Oranjecomité.
Roel Mikx namens het Oranjecomité Laag Zuthem

Vragen van de fietspuzzeltocht:

Antwoord

1. Knooppunt 07-78. U fietst langs het landgoed Soeslo: Wat is de achternaam van de familie die tot halverwege de 19e eeuw het landgoed bewoonde (Bij de entree is deze naam in een baksteen te zien)?

O Royer
(2e letter)

2 Knooppunt 79, Wijthmen: wat is de naam van de gemeente waarvan Wijthmen tot 1967 een onderdeel was?
3. Knooppunt 86, u fietst langs Lenthe: wat is de middeleeuwse naam voor het gezamenlijke grondgebied van eigenaren van boerderijen in een streek (zoals de buurtschap Lenthe)?

R Zwollerkerspel
(7e letter)
A Marke
(2e letter)

4. Knooppunt 86-76, De Horte: aan uw linkerkant bevindt zich landgoed De Horte. In welke stijl is de havezathe gebouwd?
5. Knoopunt 76: u slaat rechtsaf en verlaat de Mataramweg. Wat is de voornaam van de persoon die in
1599 buitenplaats Mataram vernoemde naar het land in Nederlands-Indië?

N Neoklassiek
(1e letter)
J Johannes (van
Rhijn) (1e letter)

6. Knooppunt 87: u slaat hier linksaf en ziet Hoonhorst liggen. Hoe heet de molen in dit dorp?

E Fakkert
(5e letter)
B Brand
(1e letter)
I Erica
(3e letter)
T Tolhuisweg
(1e letter)
T Starnbosch
(2e letter)
E Herberg
(5e letter)
R Raalte
(1e letter)

7. Knooppunt 83: tussenstation Dalfsen, wellicht een op koffie bij het Oude Station. Welk merk bier
wordt hier geschonken (zie de zonwering voor de ramen)?
8. Knooppunt 83: aan de overzijde van de Vecht ligt het mooie Dalfsen. Wat is de voornaam van de burgemeester van Dalfsen?
9. Knooppunt 84: kasteel Rechteren. Wat is de naam van de weg die voor het kasteel langs loopt richting
Vilsteren?
10. Knooppunt 82-81: u fietst door het Sterrenbos langs een camping. Wat is de naam van deze camping?
11. Knooppunt 80: u bent net in de bocht de Witte Gans gepasseerd. Wat is een andere benaming voor
dit kleinschalige restaurant?
12. Knooppunt 05: op de weg terugweg passeren landgoed Den Alerdinck. In welke gemeente ligt de
havezathe?

De voorjaarsklassieker nieuwe stijl van Laag Zuthem
Het voorjaar van 2021 is op vele manieren samen te
vatten, maar Corona en neerslag zullen er zeker in
voorkomen. De combinatie van deze twee woorden
zorgden er voor dat er op 30 mei jl. een unieke
happening plaatsvond. De corona pandemie zorgde er
voor dat het Duitse voorjaars-motor-weekend
wederom niet door kon gaan. Het grote gemis aan
benzine, prachtige bochten, rubber en een biertje in de
avond is door Gerrit en Andele dit jaar omgezet in een
ééndaagse variant. In de weken voorafgaand aan 30
mei viel de regen met bakken uit de lucht zodat het
verlangen naar de zon steeds groter werd. Zondag 30
mei was werkelijk de eerste stralende dag van mei en
er lag een 200km lange route door prachtig Drenthe
klaar. Het motor-voorjaar kon eindelijk worden
opgestart.

Met maar liefst 13 motoren werd er verzameld bij
Freek Jan voor het huis waar de koffie, stroopwafels en
sterke verhalen hoogtij vierden. De sfeer zat er direct
goed in. Om 10.30 uur werden de motoren gestart en
via Hasselt, Meppel, Steenwijk, Vledder kwam het
eerste terras in zicht. Geheel volgens traditie lieten we
de koffie met appelgebak goed smaken en werd er
volop genoten van het zonnetje. Via Diever, Hijken,
Orvelte werd er koers gezet naar Oosterhesselen waar
de lunch werd genuttigd.
De enkeling die het aandurfde om in de zon te gaan
zitten kwam ’s avonds achter de gevolgen. Een uurtje
in de zon zonder de zonnebrand-voorbereiding leverde
diverse roodverbrande halsjes en voorhoofden op.
De laatste 70 kilometers zijn ingezet om via
Dedemsvaart naar Ommen te rijden waar het
ijsje natuurlijk niet mocht ontbreken. Eenmaal
afgekoeld door het ijs werden we via Vilsteren,
Dalfsen, Heino weer naar Laag Zuthem geleid.
Een prachtrit waarbij we hebben genoten van
de omgeving, van elkaar weer live zien en van
het mooie weer. Gelukkig zijn er verder geen
ongevallen gebeurd, alleen had Harm Jan op de
terugweg naar Zwolle last van een lekke band.
We willen Freek Jan bedanken voor de koffie
en Gerrit & Andele voor de route. We kijken nu
al met smart uit naar de najaarsrit.
Roel Mikx.

Nieuws van de Evenementen Commissie
Succesvolle fotojacht en wisseling van de wacht
Na een lange periode zonder evenementen,
hebben we zaterdag 15 mei toch weer wat
kunnen organiseren voor de jongere jeugd.
Ruim 30 kinderen hebben meegedaan aan de
‘Fotojacht’. Geheel corona-proof werd er in
groepjes fanatiek gezocht naar foto's van
specifieke objecten, zoals verkeersborden,
tuinen en voordeuren. Met als doel
verschillende kwartetten compleet te krijgen.
De jager was dit keer ook weer van de partij en
heeft het de kinderen soms best moeilijk
gemaakt, door foto's af te pakken. Gelukkig was ook
meneer agent aanwezig om alles in goede banen te
leiden. De kinderen waren het meest gemotiveerd om
de snoepdames te vinden, hoe zou dat toch komen ?
Ook liepen er een aantal vossen rond, om toch het
vossenjacht-gevoel wat te behouden.
Het was een zeer geslaagde middag en wij willen de
jager, de agent, de snoepdames en de vossen hartelijk
bedanken voor hun bijdrage.
Hoe het allemaal verder verloopt met de evenementen
is nog onzeker. Wij hopen dat in het najaar weer het
een en ander mogelijk is. We houden jullie in ieder
geval op de hoogte.

Dan nog ander nieuws uit de Evenementen Commissie
(EC). Na jaren trouwe dienst is Jolanda Dijkslag gestopt
als lid van de EC. Heel erg jammer vinden wij dat. Wij
gaan haar gezelligheid missen en we weten even niet
wie de microfoon nu moet hanteren...
Ook Stef vd Kolk heeft besloten te stoppen als lid. Wij
bedanken beiden voor hun inzet!
Gelukkig hebben wij sinds kort een nieuw lid, Arnold
Platje. En ook Naomi Rouwendal komt vanaf
september ons team versterken. Welkom beiden!

Welk terras kiezen we? Natuurlijk Marjolein!
Op een stralende
zondagmiddag loop ik
naar het nieuwe terras in
Laag Zuthem, gelegen in
de punt van de Hoge
Bosweg en de
Zuthemerweg. Ik wil een
afspraak maken met
Marjolein voor een
interview. Of het terras
een beetje loopt hoef ik me niet meer af te vragen, er
staan steeds weer mensen te wachten op een
vrijgekomen tafeltje. Ron is al te hulp geschoten in de
bediening, later steekt ook Jan, de partner van
Marjolein, de handen uit de mouwen. Stromen fietsers
en wandelaars komen aan weerszijden van het terras
voorbij, waarbij sommigen besluiten te stoppen voor
koffie, thee, salade of een broodje. Je ziet dat mensen
makkelijk verleid worden door zo’n strategisch gelegen
uitspanning.
Die is er niet zo maar gekomen. Marjolein en Jan
hebben gewikt en gewogen of ze zouden starten en zo
ja, op welke manier. Het idee van een paar tafeltjes en
stoelen op het gras viel al snel af. Jan vond dat als je
zoiets begint je het direct goed moet aanpakken.
Ongetwijfeld ingegeven door zijn ervaring als
ondernemer in de jachtbouw (in Zwartsluis). Ik
veronderstel dat je een jacht ook in één keer goed
bouwt en niet begint met een paar planken met wat
teer ertussen en dat arme ding dan doopt met “we
zien wel hoe het gaat”. Het resultaat is er naar, een
volwaardig terras maar toch bescheiden in opzet. Daar

gaat het Marjolein om: de gelegenheid bieden tot een
praatje, wat gezelligheid, genieten van een mooie plek.
Ter illustratie
dobberen er
tijdens ons
gesprek een
zwanenkoppel
met tien
jongen in de
wetering.
Marjolein heeft de nodige horeca-ervaring: in Frankrijk
in een vakantieoord waar grotere groepen gezamenlijk
eten, in een lunchcafé in Wijhe, in een hotel. Op deze
plek in Laag Zuthem is het allemaal nog wat
uitproberen. De onvoorspelbaarheid van het aantal
gasten dat gaat zitten, waarom willen ze de ene dag
allemaal een broodje caprese en de andere dag weer
allemaal appeltaart? En wat doe je met vragen als:
vanmiddag komen we met z’n dertienen, kan dat? Of:
verkoop je ook cadeaubonnen? Er komt dus heel wat
organisatietalent en rekenarij bij kijken, de inkoop, de
inzet van hulpkrachten uit het dorp. De interesse is er
maar zal nog organisatorisch vorm moeten krijgen. De
staf is inmiddels uitgebreid met buurmeisje Elise, die
niet alleen op het terras helpt maar ook de hond
regelmatig mee uit wandelen neemt.
Op mooie dagen is het terras geopend op donderdag
tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De meeste
producten zijn biologisch en/of lokaal gekocht. De
naam is niet voor niets “Natuurlijk Marjolein”. En alles
wordt gemaakt in de varkensschuur, hoe natuurlijk wil
je het hebben? Nou ja, schuur. Die is
door Jan grondig verbouwd tot
kookstudio. Mocht je een kookcursus
willen doen of een voedingsadvies
nodig hebben, daar kun je ook voor
terecht (www.natuurlijkmarjolein.nl).
Als we zo’n beetje klaar zijn met dit
gesprek ploffen er drie gasten neer op
het terras. Marjolein kan direct weer
aan de slag. Ik denk dat het een
drukke dag gaat worden.
Willem Eikelboom

Stel je voor: Nieuw in Laag Zuthem
Ben je het afgelopen jaar in Laag Zuthem komen
wonen dan heb je door alle maatregelen rondom Covid
-19 misschien nog geen kennis kunnen maken met
andere Zuthemers. Als je het leuk vindt, nodigen we je
uit om een tekst te schrijven voor de Dorpsomroeper
waarin je jezelf en je huisgenoten voorstelt. Zo krijgen
de Zuthemers een idee wie er in het dorp is
bijgekomen en wie weet is het voor jou een aanleiding
om nieuwe contacten op te doen.
Je bent geheel vrij om er een vorm aan te geven die bij
jou past, maar 12 pagina’s insturen is natuurlijk wel
wat teveel van het goede. Bij het schrijven kun je
denken aan onderwerpen als: waar kom ik vandaan,
wat doe ik voor de kost, hoe ben ik in Laag Zuthem
terechtgekomen, wat zou ik graag samen doen met
anderen (tijdens of na de anderhalve metersamenleving), wat zouden de Zuthemers moeten

nalaten (bijvoorbeeld hondenpoep
op straat achterlaten), wat zouden
Zuthemers echt van je moeten weten of
wat je verder maar kwijt wilt. Uiteraard kun je
één of twee foto’s meesturen.
Rond de herfstvakantie komt de volgende Dorpsomroeper uit. De deadline voor dat nummer ligt op
1 oktober. Je kunt je bijdrage sturen naar
dorpsomroeper@zuthem.nl
Mocht je nog vragen hebben neem dan contact met
ons op via het emailadres hierboven of telefonisch met
een van de redactieleden.
Hartelijke groet,
Willem Eikelboom
Linda van der Bent
Evelien Petter-Mikx

tel 0529 497569
tel 06 21220060
tel 0529 850500

Even voorstellen
Nieuw in Laag Zuthem.
Nou ja, nieuw?
Het is best bijzonder dat Marijke, geboren en getogen
in Laag Zuthem, nu weer in haar ouderlijk huis woont.
Toen wij trouwden in 1992 zijn we in Zwolle-Zuid gaan
wonen. Na het overlijden van onze (schoon)ouders Bé
en Annie Bredewold in het najaar van 2019, hebben we
in goed overleg met Rudy, Jan, Emmie en Diana
besloten om het ouderlijk huis te kopen. Onze
kinderen Kristel, Edwin en Stefan waren inmiddels het
huis al uit, en we keken er naar uit om wat meer
“buiten” te gaan wonen. Na een grote verbouwing van

het huis, dat 50 jaar geleden door Bé zelf gebouwd was
(!), zijn we er vorig jaar in getrokken. Het is echt “ons
huis” geworden, maar we hebben nog heel wat
herkenbare dingen erin kunnen laten! Zo houdt het
een mooie plaats in onze familie: een plek met
blijvende herinneringen. We genieten erg van de plek,
en ook de tuin vinden we heerlijk!
Nog iets over onszelf: ik, Dio, werk als IT Manager bij
Achmea, en inmiddels al sinds maart-2020 volledig
thuis. Met de versoepelingen die eraan komen, zal
echter de combinatie thuiswerken en werken-opkantoor er weer aan gaan komen! Marijke is
conciërge/onderwijsassistent op Het Speelwerk, een
basisschool voor speciaal onderwijs in Zwolle.
Het blijft een vreemde periode om in een nieuwe
omgeving te starten, maar gelukkig kenden we al velen
van jullie, en we zullen elkaar vast en zeker wel méér
tegen gaan komen.
Hartelijke groeten!
Dio en Marijke Lok-Bredewold
Kolkweg 18

Hallo allemaal!
Na 6 maanden verbouwen zijn we eind februari van
Zwolle naar de Langeslag 10 verhuisd. We willen ons
graag via deze weg even voorstellen.
Wij zijn Anne Müller(32) en Julian Reinders (33) en
hebben twee honden: Arya van 4 jaar en een nieuwe
aanwinst Olly van 6 jaar. Anne werkt als event
coördinator bij Acquire Publishing in Zwolle en Julian
werkt als online marketeer bij Royal Talens in
Apeldoorn. Daarvoor hebben we beide bij Dunlop/
Hevea in Raalte gewerkt, waar we elkaar van kennen.
Wij zijn Mark en Diana Beens en zijn samen met onze
kinderen Damon en Joran afgelopen februari komen
wonen aan de Kleine Hagen. Onze oudste dochter is al
uitgevlogen en woont ergens buitenaf in de omgeving
Hoogeveen samen met haar vriend.
Diana is werkzaam in de thuiszorg in Heino als
verpleegkundige in opleiding. Hobby’s zijn gitaarspelen
en zingen. Mark is werkzaam als Operationeel Manager
bij een machinefabriek en mag in zijn vrije tijd graag
vissen. Damon volgt een BBL opleiding autotechnicus.
Hij mag graag sleutelen aan zijn auto en brommer. En
Joran volgt het VMBO op de Ambelt en wil hierna
graag met dieren werken.
Wij hebben het goed naar onze zin in ons huisje. De
vraag die wij vaak krijgen gesteld over onze woning: is
dit nou zo’n tiny house? Nou, het antwoord hierop is
nee, het zou in de categorie small house passen. Niet
dat wij bij de bouw ons bezig hebben gehouden met
zulke termen. Maar wel hebben we onszelf de vraag
gesteld wat heb je nodig en hoeveel? En met de
antwoorden heeft het huisje zich gevormd.

Orchideeën in een nieuwbouwwijk
In het nieuwe stukje natuur langs de wetering en de
Kleine Hagen zijn de schouwpaden een aantal
jaren geleden afgegraven om natuurlijke
oevers te creëren. Hier het resultaat: er
groeien nu enkele wilde orchideeën.

Anne houdt erg van het buitenleven en tuinieren. De eerste sla
uit eigen tuin is al gegeten.
Julian houdt van hardlopen, fitness
en muziek maken. Al is van dat laatste
niet veel gekomen het afgelopen jaar. We
vinden het heerlijk wonen en voelen ons hier erg thuis.
Tot snel!
Groetjes,
Anne en Julian
Hoe zijn wij in laag Zuthem beland?
Onze wens was een vrijstaand huisje bouwen in een
rustige natuurlijke omgeving MET water voor de deur.
Op Facebook werden destijds de kavels in Laag Zuthem
aangeboden. Hierop hebben wij ons ingeschreven op
basis van luchtfoto’s van Google. Daaropvolgend een
paar uur op het houten bankje aan het water gezeten
om de sfeer van de omgeving te proeven zover dit kan
in een pandemie. En nu een poosje later wonen we
hier met veel plezier!!!!

foto’s Wim Jansen

Activiteiten op
‘t Zunneweitje
Wanneer:
Voor wie:
Hoe laat:

Sport instuif
Iedere vrijdagavond
Basisschool leerlingen en brugklassers
18.00 - 19.00 uur groep 1: van ± 6 tot ± 9 jaar
19.00 - 20.00 uur groep 2: van ± 9 tot ± 14 jaar

Datum

Activiteit

Datum

Activiteit

20 augustus

Diverse activiteiten ivm 10 jarig jubileum

27 augustus

Allesbal

24 september

Trefbal

3 september

Hockey/basketbal

1 oktober

Handbal

10 september

Voetbal

8 oktober

Slagbal

17 september

Atletiek

15 oktober

Vrije keus

Wil je helpen, heb je een goed sportidee of zoek je een maatschappelijke stage,
mail dan naar : sportcommissie@zuthem.nl
Het sportschema is ook te vinden op www.zuthem.nl

Van de sportcommissie: ‘t Zunneweitje bestaat 10 jaar !
Dat laten we niet zomaar voorbijgaan. Vrijdagavond
20 augustus van 18.00 tot ongeveer 20.15 uur zijn er
diverse activiteiten op en rond het Zunneweitje voor
jeugd van 4-18 jaar. Houd deze avond vrij en kom langs.
Ook kleine broertjes en zusjes, ouders en andere
belangstellenden zijn natuurlijk welkom!
Jongerenactiviteiten 15-25 jaar
Er zijn heel wat activiteiten waar je aan kunt
deelnemen, zoals mountainbiken, een skateboard
clinic, workshops koken en meer. Vaak nog gratis ook.
Kijk op www.insalland.nl
Materiaal nodig in Zuthem?
Als je de sleutel van het sporthok een keer wil lenen

om materiaal te gebruiken, dit kan uiteraard! De
sleutel ligt bij de familie Dijkslag, Zunnebelt 12 en bij
de familie Nijkamp, Zunnebelt 10. Ook is hij te krijgen
bij Annemiek Derks (sportcommissie@zuthem.nl).
Dichtbij sporten?
Kijk eens bij de Sportvereniging Lierderholthuis. Zie
http://www.lierderholthuis.com/index.php/
verenigingen/sportvereniging-lierderholthuis/
Doe mee met de Sportief en Gezond peiling! Wat wil jij
met sport, bewegen en gezondheid in jouw dorp?
https://www.raalte.nl/nieuws/doe-mee-met-desportief-en-gezond-peiling-wat-wil-jij-met-sportbewegen-en-gezondheid-in-jouw

’t Zunneweitje, waar Laag Zuthem samenkomt
Midden in het dorp ligt ’t Zunneweitje. Een prachtig
kunstgrasveldje waarop gesport en bewogen kan
worden. Een mooi voorbeeld van een duurzame
sportinfrastructuur, wat ook een belangrijke pijler van
het Roalter Sportakkoord is. Wat heeft de inwoners
van Laag Zuthem bewogen om dit veldje te realiseren?
En hoe wordt deze vandaag de dag gebruikt? Gert
Nijhoff, voorzitter van Plaatselijk Belang (PB) vertelt:
“Het was heel veel werk, maar er ligt nu een prachtig
veld”. “We maken normaal gesproken wekelijks
gebruik van de mogelijkheden van ’t Zunneweitje”, vult
vrijwilligster Annemiek Derks aan. Het plan voor een
speelveld voor de jeugd lag er al jaren, toch duurde het
even voordat er daadwerkelijk ruimte werd gemaakt.
Toen er in 2009 nieuwe woningen werden gebouwd,
deed PB de gemeente een voorstel: zij namen de
aanleg van het veld voor hun rekening, als de
gemeente hier ruimte voor maakte. “Ze hebben toen
de helft van de nieuwbouwwoningen weggelaten uit
de bouwplannen”, vertelt Gert. “Toen hadden we
ineens een mooie locatie midden in een woonwijk.”
Groots denken
Datzelfde jaar startte het PB met de aanleg van het
veldje. Gert vertelt: “We waren van plan om eenvoudig
gras in te zaaien en doeltjes neer te zetten. Toen
werden we gewezen op het LEADER-programma.
Dankzij deze Europese subsidie zouden we een veel
mooier veld kunnen aanleggen.” En dus diende
Plaatselijk Belang de aanvraag in. Eenvoudig was dat
niet, er kwam veel papierwerk bij kijken. “Maar zo
gingen we van een budget van 5000 euro naar een
budget van 90.000 euro”, legt Gert uit. “Toen
veranderden de plannen.”
Handen ineen slaan
Samen met ouders, de basisschool en Hogeschool
Windesheim werd het sportveldje verder uitgedacht.
“Iedereen was er van overtuigd dat er iets moest
gebeuren”, vertelt Gert. “We hebben ook de kinderen
gevraagd naar hun mening.” Een van de eisen van het
LEADER-programma was dat het veld voor een brede
doelgroep aantrekkelijk moest zijn. Dus werden er
mogelijkheden bedacht voor het vermaak van jong en
oud. Samen werkten de vrijwilligers aan het veldje.
Gert: “In zo’n klein dorp heb je gemakkelijk vrijwilligers

gevonden. Iedereen kent elkaar. Ook met de gemeente
werkten we goed samen. Zij staan bij dit soort projecten altijd open voor de input van inwoners”. Ruim twee
jaar na de eerste plannen was ’t Zunneweitje klaar.
Breed publiek
Om ’t Zunneweitje geschikt te maken voor zoveel
mogelijk doelgroepen werd aan alles gedacht. Op het
kunstgrasveld kan naast voetbal bijvoorbeeld ook
basketbal, volleybal en hockey worden gespeeld. Er
staat een kabelbaan en heel Laag Zuthem kan gebruik
maken van de fitnesstoestellen naast het veld. “Er
staan picknickbanken die elk jaar op burendag weer
veel worden gebruikt”, vertelt Gert. Annemiek vult
aan: “Doordat ‘t Zunneweitje niet aan een school of
vereniging gebonden is, wordt het echt als
ontmoetingsplek gebruikt door mensen van alle
leeftijden”. Annemiek is er in de zomermaanden zelf
wekelijks te vinden om te sporten met de jeugd. In
twee groepen kunnen de kinderen een uur lang gratis
komen bewegen. “Elke week kiezen we een andere
sport als hoofdthema, maar ze mogen ook wat anders
doen”, vertelt ze. “Doordat het zo laagdrempelig is,
komen er ook kinderen die niet zo van sporten
houden. Die doen dan toch mee voor de gezelligheid.”
Een duurzame ontmoetingsplek
Dankzij het LEADER-programma had PB ineens meer te
besteden. Daardoor kon er geïnvesteerd worden in de
duurzaamheid van het veldje. “We konden nu
kunstgras laten leggen en kiezen voor goede kwaliteit
speeltoestellen”, legt Gert uit. “Daardoor gaat ’t
Zunneweitje veel langer mee.” Hij hoopt dat jong en
oud nog lang plezier zullen hebben van het veld.
“Doordat het hele dopr eraan meegeholpen heeft, is
iedereen er ook echt trots op. Ze maken er graag
gebruik van.” Annemiek onderschrijft dat: “We zien dat
er elke keer nieuwe initiatieven opstarten. Zo is er al
eens een volleybalgroepje geweest dat hier wekelijks
trainde en ook oefende de fysiotherapeute hier met
haar patiënten”. Na bijna tien jaar is ’t Zunneweitje nog
steeds een belangrijke ontmoetingsplek in Laag
Zuthem. “Het is mooi waar een klein dorp groot in kan
zijn”, vertelt Gert. “We hebben het samen voor elkaar
gekregen.”
Daphne Markvoort

Energiecoöperatie Salland West
Beste inwoners van Laag Zuthem,
De dorpen Lierderholthuis en Laag Zuthem hebben de
handen ineen geslagen. Samen gaan we aan de slag
met lokaal opgewekte duurzame energie. Duurzaam
opgewekte energie is nodig om het gebruik van
fossiele energie af te kunnen bouwen. In een
voorlichting vanuit gemeente Raalte is per dorpskern
een doestelling gegeven voor 2030:

omwonenden zo weinig mogelijk hinder mogen
ondervinden en het veld zoveel mogelijk ‘op gaat in het
landschap’. Binnenkort komen we met meer informatie
over de locatie en hoe de zonneweide ingepast zal
worden in het landschap.
Energiecoöperatie Salland West
Bij energieprojecten als zon-op-dak en zonneweides

Doelstelling duurzame energie 2030

Lierderholthuis

Laag Zuthem

Geschikte daken volleggen met PV panelen

0,6 ha toevoegen

0,82 ha toevoegen

Zonneweide met PV panelen of windmolen(s)

1,8 ha of 1 windmolen

0,5 ha of 1 windmolen

De gemeente Raalte is onderdeel van de Regionale
Energie Strategie van West Overijssel. Het beleid van
de gemeente Raalte is dat de dorpen eerst zelf de
mogelijkheid krijgen om de energietransitie in hun
eigen leefomgeving vorm te geven. Hiervoor is een
werkgroep opgericht.
Uit de in 2020 gehouden enquête bleek dat de
bewoners in en rond Laag Zuthem:
• Graag zelf de regie houden over de energietransitie;
• Een voorkeur hebben voor zon- ten opzichte van
windenergie;
• Kiezen voor kleinschalig boven grootschalig.
Vanuit deze resultaten zijn we als werkgroep aan de
slag gegaan met de energietransitie voor Laag Zuthem.
In de afgelopen periode heeft de werkgroep zich
ingezet voor:
• Samenwerking met Lierderholthuis;
• Gesprekken met een grondeigenaar voor een eerste
project;
• Opzetten van een plaatselijke energiecoöperatie
genaamd “Energiecoöperatie Salland West”.
Eerste project
Inmiddels zijn de gesprekken met een grondeigenaar in
de omgeving gestart over een kleinschalige
zonneweide van 2 à 2,5 ha. De bedoeling is dat de
energiecoöperatie de benodigde investeringen zal
doen (eventueel met behulp van dorpsbewoners) en
het veld zal exploiteren. De meeropbrengsten vloeien
terug naar het dorp. Belangrijk aandachtspunt is dat

krijgt de coöperatie een gegarandeerde prijs voor de
opgewekte energie via de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking. Met deze opbrengsten kan de
corporatie over een periode van 15 jaar de investering
terugverdienen, een huur-/pachtvergoeding betalen en
de zonneweide onderhouden. Na 15 jaar is er de keuze
om de zonneweide te verwijderen, dan wel met groot
onderhoud verder te exploiteren. De opbrengst van de
coöperatie wordt gebruikt voor het verder uitbouwen
van de energiecorporatie en lokale projecten. Alle
opbrengsten komen dus ten goede aan de lokale
gemeenschap en gaan niet naar grote investeringsmaatschappijen en grote beleggers. Energiecoöperatie
Salland West gaat de zonneweides en -daken voor
Liederholthuis en Laag Zuthem exploiteren. De
meeropbrengsten worden verdeeld naar rato van de
opgewekte energie per dorpskern.
Leden nodig voor de corporatie
Energiecoöperatie Salland West heeft leden nodig om
haar projecten verder op te zetten. Zonder leden
krijgen we lokale initiatieven niet van de grond en
kunnen we de regie over de lokale energietransitie
verliezen. Per 15 PV panelen is er minimaal één lid
nodig. Door lid te worden geeft u de coöperatie de
mogelijkheid om regie te nemen op basis van de
voorkeuren vanuit de enquête.
Hoe meer leden we hebben, des te meer inspraak
hebben we tegen grote commerciële energieprojecten
zoals windmolens en mega zonneweides. Dus aarzel
niet en meld je direct aan als lid door te mailen naar:
energiecorporatie.salland.west@gmail.com

De coöperatie streeft naar tenminste 250 leden
(unieke adressen) in en rond Lierderholthuis en Laag
Zuthem in vooralsnog de volgende postcodegebieden:

3. Leden hebben de mogelijkheid om de lokaal
opgewekte West-Sallandse energie af te nemen
(dit is niet verplicht);
4. Leden kunnen mee-investeren in de lokale
energietransitie;
5. Leden kunnen jaarlijks met de ledenvergadering
meedenken over de doelen van de coöperatie
(nieuwe projecten, belangenbehartiging lokale
energietransitie, besteding van de opbrengst).
U kunt lid te worden door te mailen naar:
energiecorporatie.salland.west@gmail.com

Zoals ook het opzetten van de energiecoöperatie nog
volop in ontwikkeling is, geldt dit ook voor de inhoud
van het lidmaatschap. Wij denken hierbij -ter indicatieaan het volgende:
1. Elk uniek adres kan lid worden, ook als je zelf al je
dak hebt voorzien van PV panelen (er moet voor het
dorp meer opgewekt worden dan alleen voor eigen
privé gebruik);
2. Kosten van het lidmaatschap zijn 5 euro per jaar
(ter dekking van de administratiekosten en de
jaarlijkse ledenvergadering);

Nieuwe projecten
U kunt op meerdere manieren bijdragen aan de
energietransitie voor Laag Zuthem. Heeft u
bijvoorbeeld een ongebruikt dak dat u langdurig
beschikbaar kunt stellen aan de coöperatie? Wij horen
graag van u! Meld u zich dan aan bij voorzitter van de
coöperatie, Han Jansen (06) 520 815 62 of
hpmjansen60@gmail.com, of bij een van de
werkgroepleden.
Een energieke groet,
Energiewerkgroep Duurzaam Zuthem
Ronald Mol, Paul Majoor en Gerben Rouw

Welzijn op Recept: van klacht naar kracht!
Slecht slapen, stress, eenzaamheid, onzekerheid en
onverklaarbare klachten kunnen ontstaan wanneer het
leven niet gaat zoals je eigenlijk zou willen. Er is géén
medische oorzaak gevonden en er is geen
psychologische hulp nodig. Welzijn op Recept kan je
dan ondersteuning bieden.
Welzijn op Recept is een
krachtig concept voor jong en
oud. Voor Welzijn op Recept
kun je jezelf aanmelden of
door de huisarts naar
verwezen worden. In het kennismakingsgesprek kijkt de
welzijnscoach samen naar de behoeften, wensen en
mogelijkheden. Hierna worden concrete acties
ondernomen. Dit kan gaan om het vinden van passende

activiteiten, uitbreiden van sociale contacten en digitaal
betrokken zijn. Het traject is volledig afgestemd op de
persoonlijke situatie en duurt maximaal drie maanden.
Deelnemen aan Welzijn op Recept is kosteloos en
vrijwillig. Voor iedereen wordt naar een op oplossing
gekeken passend bij de persoonlijke situatie.
Samen van klacht naar eigen kracht!
Heb je vragen of wil je graag meer informatie? Neem
dan contact op:
Anne Eilander, tel 06 13882293, a.eilander@wijz.nu
Femmy Moes, tel06 82547456, f.moes@wijz.nu
WijZ Welzijn Raalte

Laag Zuthem, van een stopplaats met station
naar de beroemdste spoorwegovergang van ons land
Laag Zuthem mag dan nu een van de beroemdste
spoorwegovergangen op YouTube hebben. Jarenlang
had het dorp ook een eigen station en stopten er
treinen. Hieronder zetten we wat informatie over
Station Zuthem op een rij. Deze bijdrage kwam tot
stand door hergebruik van een aantal eerdere
bijdrages over het station in de Dorpsomroeper,
aangevuld met informatie uit de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche courant en Eigen erf, een
familieweekblad voor Overijssel en Drenthe, beiden
verkregen via www.delpher.nl.

Station Laag Zuthem, rond 1900
(bron: Historisch Centrum Overijssel)

Deze spoorlijn waaraan station Laag Zuthem lag werd
op donderdag 30 december 1880 feestelijk in gebruik
genomen. Precies om half elf zette de feesttrein zich in
beweging richting Almelo, onder de klanken van het
muziekkorps dat met een aantal genodigden aan boord
was. Zonder te stoppen zette de trein koers richting
Almelo. Langs het spoor stonden talloze belangstellenden te wachten om een glimp van de trein op te
vangen. Nadat in Almelo de nodig plichtplegingen en
feestelijkheden waren afgehandeld, werd om twee uur
vanuit Almelo de terugreis richting Zwolle ingezet. Nu
werd op alle stations wel enige minuten stilgehouden.
Echter niet overal was de ontvangst even feestelijk. In
Wierden en Nijverdal waren er veel mensen op de
been buiten het station, maar er was geen
ontvangstcomité op de stations. Ook in Heino en Laag
Zuthem was het op de stations stil. Alleen buiten het
station stonden belangstellenden langs de spoorlijn.
Sinds die dag was de aansluiting van Laag Zuthem op
het landelijke spoorwegennet een feit. Station Laag
Zuthem was een officiële stopplaats op de spoorlijn

Zwolle-Almelo en daarom kwam er ook een woning
voor de stationschef met een reizigersgedeelte
waaraan later een wachtkamer werd toegevoegd.
De spoorlijn was tot de jaren dertig van de vorige eeuw
volop in gebruik. Daarna gaat het niet meer zo goed
met de spoorwegen in Nederland. Op veel lijnen rijden
de treinen met grote verliezen. In de kranten is te
lezen dat er in 1932 al vragen aan de minister werden
gesteld over het sluiten van station Laag Zuthem en
het afbreken van de gebouwen.
“Is het juist, dat de directie van de Nederlandsche
Spoorwegen voornemens is, de halte Laag Zuthem op
te heffen, de getimmerten af te breken en den zich daar
bevindenden spoorwegovergang onbewaakt te laten?
Zoo deze vraag bevestigend beantwoord wordt is de
Minister dan bekend met de toestanden ter plaatse,
dat a: de buurtschap ter plaatse gestadig vooruitgaat;
b, de bevolking voor den aankoop van de benoodigde
artikelen op Zwolle is aangewezen; c. andere
vervoersmiddelen niet aanwezig zijn; d. op 150 m.
afstand van den overweg zich een school bevindt,
zoodat wanneer de overweg niet bewaakt wordt, er
voor de kinderen bij het passeeren van den overweg
gevaar dreigt?”
In de jaren vlak voor de oorlog stelt de Nederlandse
Spoorwegen (NS) plannen op, om alleen met
winstgevende lijnen door te gaan. Lijnen die
voornamelijk tussen de grote steden liggen. Een groot
aantal andere lijnen wil de NS alleen voor het
goederenvervoer exploiteren. Er moest dus bezuinigd
worden. Laag Zuthem is één van de stations dat met
ingang van 15 mei 1938 gesloten werd voor

reizigersvervoer. Een aantal dorpsbewoners waaronder
Gerrit van der Linde was het hier niet mee eens en
klom in de pen. Niet alleen Gerrit had belang bij het
open blijven van station Laag Zuthem, ook de
stationschef van weleer. Wijlen Gerard van der Linde,
nazaat van Gerrit van der Linde, vertelde hier jaren
later de onderstaande anekdote over.
“De stationschef van weleer was ter ore gekomen dat
er op vrijdag geteld zou worden hoeveel passagiers in
Laag Zuthem instapten. De man wilde graag zijn baan
houden en verzocht iedereen om die dag per trein naar
de markt in Zwolle te reizen. Maar helaas, het was
mooi weer, dus de Zuthemers gingen massaal met de
fiets of met paard en wagen naar de markt. ‘Met de
trein was zonde van de centen’. Jammerlijk genoeg
kwam de telling veel te laag uit voor de stationschef,
met sluiting tot gevolg. Arme chef!”
Halverwege de jaren dertig lag het terrein rondom
Station Zuthem er overigens wel spik en span bij. De
heer Kappert die op het station werkte toverde de
gronden rondom het station om tot een prachtige
Engelse tuin met vijver. Niet onverdienstelijk, want
Laag Zuthem werd in 1936 derde bij een landelijke
stations tuinwedstrijd.

Station Laag Zuthem, rond 1936 (bron: Eigen erf, een
familieweekblad voor Overijssel en Drenthe verkregen via
www.delpher.nl)

Maar hoe mooi het station er ook uit zag, in 1938 was
het gedaan, passagierstreinen stopten niet meer bij
station Laag Zuthem. Het reizigersgedeelte werd
dichtgespijkerd en stiekem door de jeugd gebruikt als

speelplaats. Dit mocht eigenlijk niet, maar de
spoormensen die nog bleven om de slagbomen op de
overweg te bedienen knepen een oogje toe. De jeugd
mocht zelfs af en toe zelf de bomen op en neer
draaien. De overwegwachters brachten de dag door in
het wachthok, waar ze via de ramen aan de zijkant
konden zien of de trein er al aan kwam. U begrijpt dat
dit wachthok ook een sociale functie had in Laag
Zuthem, een praathuis.
Aan het begin van de oorlog waren er opnieuw
plannen voor het afbreken van Station Laag Zuthem.
Op 19 januari 1940 meldde de Provinciale
Overijsselsche en Zwolsche Courant dat de
Nederlandse Spoorwegen wederom plannen hadden
om het stationsgebouw in Laag Zuthem af te breken.
Het pand stond leeg, na overplaatsing van de laatste
bewoner. Er waren plannen om de spoorwegovergang
onbewaakt te maken en het stationsgebouw
belemmerde het zicht op het spoor vanaf de
spoorwegovergang.
Uiteindelijk werden de panden in de jaren veertig niet
afgebroken, maar kregen ze een nieuwe bestemming.
In het stationsgebouw woonde net na de oorlog de
familie Dam, Harm Dam was stationschef in Laag
Zuthem. Toen zij
verhuisden kwam
het stationsgebouw leeg te
staan en Detty
Dalhuisen trok er
met haar man en
kinderen in. Ook
het reizigersgedeelte van het
station werd
ingericht als
woonruimte. Naast
de familie
Dalhuisen woonde
de familie Stolte. In het voorjaar van 1976 viel
definitief het doek voor station Zuthem. Het pand werd
gesloopt en beide families kregen een nieuwe woning
aangeboden aan de Langeslag. Voor de Zuthemers was
het wennen die lege plek bij de overweg!
Evelien Petter-Mikx

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

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. Momenteel wonen ze in
Papoea-Nieuw-Guinea.
Deze keer een interview met Harriëtte en Wilfred
omdat ze op verlof in Nederland zijn.
Kerntaken en wat helpt bij de uitvoering daarvan
Nog voor ik op een stoel zit is mijn aandacht getrokken
door een wirwar van spullen op tafel:
elektriciteitssnoeren, printplaatjes, klemmetjes, een
mysterieus kastje met knoppen, een soldeerbout. Het
blijkt half hobby half werk te zijn van Wilfred. Een
eenpersoons pilotproject voor een weerstation. Om
veilig te kunnen vliegen is betrouwbare weersinformatie essentieel. Hij hoopt die te verbeteren door
het plaatsen van sensoren op een aantal bergtoppen.
Tot nu toe is er vaak telefonisch overleg over mogelijke
weersobstakels bij het landen. Maar ja, als je belang
hebt bij de komst van het vliegtuig -je hebt goederen
nodig of wilt zieken laten vervoeren- dan roep je niet
zo snel dat landen niet kan of risicovol is.
Hoe nuttig betere weersinformatie ook, het is geen
kerntaak van MAF om weerstations te ontwikkelen.
Dus Wilfred knutselt er op eigen initiatief aan, zijn
achtergrond in elektrotechniek helpt daarbij. MAF ziet
wel het belang ervan in, dus hij krijgt er ook de
gelegenheid toe. En misschien wordt het nog een echt
project als het goed blijkt te werken. Maar MAF werkt
wereldwijd dus een beslissing om er geld voor te
zoeken moet breed gedragen worden. Anders gezegd:
de achterban moet er voor gewonnen worden. En het
is natuurlijk ook een kwestie van schaal. Het gebied dat
Wilfred en zijn collega bestrijken is in oppervlakte
ongeveer Nederland en België samen, vliegend
ongeveer een uur naar alle kanten. In heel PNG gaat
het om 200 vliegstrips en tien vliegtuigen. En
ontwikkeling is één ding, je moet natuurlijk ook het
beheer op orde hebben: onderhoud, reparaties,
updates.
En om een tweede onderwerp te noemen dat voor
MAF wel van belang is maar evenmin een kerntaak:
onderwijs. In het gebied waar Harriëtte en Wilfred
werken mag MAF aansluiten bij de internationale
school, maar alleen als er plek is. Als piloten stoppen

met werken voor MAF omdat er geen adequaat
onderwijs beschikbaar is voor hun kinderen, is dat
natuurlijk pure kapitaalvernietiging. Dus er circuleren
nu ideeën om door MAF leraren te laten leveren. En zo
blijft het balanceren tussen wat wel en wat niet
aangepakt moet worden.
Weer in Nederland
De start was een quarantaine van vijf dagen bij de
(schoon)ouders, gevolgd door een test, daarna konden
ze vrij bewegen. En nu zijn ze dus weer in Laag Zuthem
Micha en Ruben pakken het onderwijs in Laag Zuthem
weer goed op. Het Nederlandse curriculum dat ze in
PNG volgen via Homeschooling sluit goed aan. Op
sommige gebieden lopen ze iets voor, op andere iets
achter. Het werkt goed zo.
Voor Harriëtte en Wilfred is deze periode in Nederland
zowel verlof als vakantie, een mix van werk en
ontspanning. Zowel op familiebezoek gaan als
presentaties over hun werk geven, knutselen aan het
weerstation, fietstochtjes maken in de omgeving. Al
met al ontspannend, ook dat je ’s-avonds in het donker
rustig over straat kan (de avondklok daargelaten) is
fijn. Maar Harriëtte moet nog een flinke klus
volbrengen: spullen kopen voor de komende twee jaar
in PNG. Kleren voor vier personen, printerinkt,
telefoonhoesjes, lasagnevellen. Ook heel leuk: voor
twee jaar kinderschoenen kopen, rekening houdend
met de (soms onstuimige) groei van kindervoetjes.

Corona in PNG
Het afgelopen jaar is corona in Nederland niet uit het
nieuws geweest. Ik ben benieuwd wat er zich in PNG
heeft afgespeeld. Zoals elders in de wereld maakte de
pandemie de verschillen tussen rijk en arm sterker
zichtbaar. De nationale vliegmaatschappij die
vrijstelling wist te bedingen op een vliegverbod, de
mijnbouwmaatschappijen die eigen, soepeler, regels
mochten hanteren. Over het geheel genomen zijn er
weinig besmettingen geweest. Het blijft gissen
waarom. Komt het door de vele geïsoleerde
gemeenschappen of door het feit dat niet veel mensen
oud worden in PNG, de meest kwetsbare groep? Ook
zijn er groepen mensen aangetroffen met antistoffen,
zonder dat een besmetting zichtbaar is geweest. MAF
is een tijdje gestopt met vliegen, daarna zijn er
spatschermen rond de cockpit opgehangen, moeten
passagiers handen wassen, een mondkapje dragen en
wordt de temperatuur gemeten. Voor Harriëtte en
Wilfred betekende het internationale reisverbod dat
een aantal familieleden dat op bezoek zou komen de

reis niet kon ondernemen. En ook de postbezorging
heeft een tijd stil gelegen. Hoe een afgelegen werkplek
nog afgelegener kan worden.
Na half juli
De Knigges vertrekken dan voor een volgende periode
van twee jaar. Vooralsnog weer naar Wewak. Onzeker
is voor hoe lang, er worden veel nieuwe wegen
aangelegd, onder andere voor houtkap, dus misschien
is vliegen op termijn niet meer nodig. Ze bekijken hun
eigen inzet per periode van twee jaar. Over vier jaar is
er wel een fundamentele keuze te maken: dan start
het middelbaar onderwijs voor Micha en wordt dat dan
internationaal of in Nederland? Er is dus nog wel even
tijd voor het zo ver is.
Tot slot complimenteer ik Harriëtte en Wilfred met hun
stukjes die ze voor de Dorpsomroeper schrijven en
bindt ze op het hart daar vooral mee door te gaan.
Willem Eikelboom

Benefiet Bridge Toernooi
Timulazu organiseert weer een bridgetoernooi
Zaterdag 18 september
in ‘t Trefpunt te Laag Zuthem
Van 13:00 tot 17:30 uur

Inschrijven per paar via
www.nbb.clubsites.nl/club/10049
of per mail naar ag.buis@hetnet.nl
Wedstrijdleider Anton Buis 06-47576969

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

’t Trefpunt
Nieuws van ‘t Trefpunt
Nu er weer meer ruimte ontstaat om elkaar te
ontmoeten, bereiden wij ons voor op de heropening
van het Trefpunt. We gaan ervan uit dat we vanaf
september weer volledig open kunnen en alle
activiteiten weer kunnen worden opgestart.
Vanaf begin 2021 heeft het Trefpunt een nieuwe
beheersstructuur. Onze coördinator huismeesters,
Ioanna Zieleman-Karkantzia en onze planner verhuur,
Sigrid Kuizenga hebben zich in de Dorpsomroeper van
februari 2021 voorgesteld. Meer informatie over de
zalen en verhuur vind je op www.trefpunt.zuthem.nl.

Verhuur: wil je het Trefpunt huren? Bel of stuur een
mail naar Sigrid Kuizenga, 06-83788181 of
verhuurtrefpunt@zuthem.nl
Beheer: voor contact met de huismeesters kun je
bellen of mailen naar 06-27840805 of
beheertrefpunt@zuthem.nl.
Huismeesters beheer: Ioanna ZielemanKarkantzia,Wim Zieleman, Gert Nijhof, Wim
Ensink en Harry van Dijk.

We versturen regelmatig een digitale nieuwsbrief met
alle nieuwtjes en activiteiten in het Trefpunt. Wil je de
nieuwsbrief ook ontvangen? Stuur dan een mail naar
trefpuntinfo@gmail.com. De eerstvolgende nieuwsbrief
verschijnt eind augustus.

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

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, 06-12418324
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, Esther Nortier, Laurens Doornweerd, Arnold Platje, Naomi Rouwendal en Edwin van der Weerd
Info via eclaagzuthem@hotmail.com of www.facebook.com/EvenementencommissieLaagZuthem
‘t Trefpunt
Info beheer tel 06-27840805 of via beheertrefpunt@gmail.com
Info verhuur via verhuurtrefpunt@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 48755795
of via tennis@lierderholthuis.com
Sportcommissie
Annemiek Derks, Debora Consten, Riemer Riemersma en
Johan Procee
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 1 februari, 1 juli, 1 oktober of 1 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.

