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 In het kader van “Groen samen doen” zijn ook dit 

jaar weer bloembollen geplant en wel bij de zwaan 

en aan het wandel/fietspad tussen de Kleine Hagen 

en de Grote Hagenweg. 

 Aan de N35 zal medio 2022 een bajonetkruising 

worden aangelegd bij het voormalige restaurant 

Peter Pan, zodat hier het oversteken van N35 veiliger 

wordt. 

 Energietransitie. De Energiecoöperatie Salland-West 

heeft 2 bijeenkomsten gehouden in Laag Zuthem en 

hieruit zijn goede berichten gekomen. Als vervolg 

hierop is een nieuwe bijeenkomst gehouden op 21 

december. Deze ging over de beoogde planning van 

de zonneweide en hoe u als Zuthemer kunt 

participeren. Voor vragen over dit project, neem 

contact op via de mail: 

energiecorporatie.salland.west@gmail.com 

 

Wat nog moet gebeuren de komende tijd: 

 De invulling van het terrein nabij de 

spoorwegovergang. Dennis Lubbers heeft hier een 

ontwerpplan voor gemaakt en dat zal deze winter 

worden uitgevoerd. 

 Verder willen we voor Laag Zuthem weer een nieuw 

dorpsplan laten maken. Het oude, gemaakt in 2013, 

is gedateerd en zal weer aangepast moeten aan de 

eisen van de komende tijd.  

 

Tot slot willen wij iedereen prettige kerstdagen en 

vooral een gezond 2022 wensen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

 

 

Beste Zuthemers, 

Als jullie dit lezen, is het jaar 2021 alweer bijna voorbij. 

Net zoals 2020 was het een bijzonder jaar. Een jaar 

waarin het coronavirus nog steeds een grote rol 

speelde in ons dorp en in onze samenleving. 

Saamhorigheid en elkaar ontmoeten was nog steeds 

niet vanzelfspre-kend. Ook gezondheid en ziekte lagen 

dicht bij elkaar. 

 

Toch is in het jaar 2021 in Laag Zuthem een mooi 

initiatief ontstaan: de mogelijke samenwerking van de 

basisschool De Linde, kerk De Regenboog en ’t 

Trefpunt, in de vorm van een Multifunctioneel 

Centrum (MFC). Tijdens de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang is dit nieuws naar buiten gebracht. 

Inmiddels is een kleine commissie, bestaande uit 

Herman Tichelaar, Gerrit Volkerink, Maarten van der 

Bent, Bert van der Vegte en Gert Nijhoff in november 

bij elkaar geweest om te overleggen hoe verder te 

gaan. Omdat door corona het “live” bij elkaar komen 

op dit moment niet mogelijk is, hebben we een 

vragenlijst samengesteld. Deze zal eind van dit jaar 

worden verspreid onder alle inwoners van Laag 

Zuthem, leden van de kerk en ouders van de kinderen 

van de school. Met de uitkomsten van deze vragenlijst 

hopen we een goed beeld te krijgen hoe de Zuthemers 

denken over dit initiatief.  

 

Verdere punten die op dit moment aan de orde zijn: 

 Woningbouw, Kleine Hagen 2. Inmiddels zijn 13 

woningen gebouwd en bijna allemaal bewoond. 

Welkom, nieuwe bewoners. Begin volgend jaar gaan 

we overleggen met de gemeente Raalte wanneer we 

de resterende kavels van Fase 2 uitgeven.  

Bestuurspraat 



 

 



 

met de engelen, de 

herders en de 

wijzen. We mogen 

weten dat het Licht 

van de wereld 

vanuit de hemel 

naar ons toegekomen is om ons te helpen, er voor ons 

te zijn en om de vrede op de wereld te brengen.  

 

In januari wordt de Open Dag gehouden. We hebben 

als datum 27 januari geprikt en we hopen natuurlijk 

dat de schooldeur dan open is voor wie belangstelling 

heeft. Ouders van wie een kind 4 jaar wordt zijn van 

harte welkom op school. Ook wanneer u al in Laag 

Zuthem woont en uw kind(eren) elders op school 

zitten, wees welkom om eens langs te komen voor een 

rondje door de school of een gesprek.  

Wanneer door de maatregelen een ‘gewone open dag’ 

niet door kan gaan, neem dan even contact op via 

telefoon of mail, dan kunnen we een afspraak maken.  

 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Pleunie Schoonewelle 

Tel: 0529-497508 of 06-29550190   

email: directie.linde@ijsselrijk.nl  

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? 

Begin december is het Sinterklaasfeest gevierd op 

school. Net als vorige jaar zaten we buiten, in het 

fietsenhok, terwijl Sint op zijn troon onder de feesttent 

zat. Een prima oplossing in deze Coronatijden. Vooral 

de kinderen van de onderbouw zijn druk bezig geweest 

met liedjes, kunstjes en grapjes te bedenken.  

Er waren vijf kinderen die digitaal meekeken via de 

livestream. Op school is het al normaal geworden dat 

er kinderen thuis zitten en met behulp van de techniek 

meekijken naar wat er op school, in de klas, gedaan 

wordt. Aan de ene kant is het natuurlijk fantastisch dat 

kinderen zo bij school betrokken blijven, aan de andere 

kant betekent het dat ook onze kinderen ziek zijn 

geworden door corona. We houden ons zo goed 

mogelijk aan de voorgestelde maatregelen, want we 

willen als school heel graag open blijven.  

 

Jammer genoeg kon 

het samenkomen in 

de kerk niet 

doorgaan. Op school 

vertellen we de 

verhalen die te maken 

hebben met advent, 

met de aankondiging 

van de komst van 

Jezus en het mooie 

Kerstverhaal van de  

geboorte van Jezus  

Aanmeldingen graag via de mail : 

sportcommissie@zuthem.nl of via 06-24567295 

 

Groetjes,  

Sportcommissie Laag Zuthem 

Winterprogramma Sportcommissie  

Voor komende winter is er één activiteit voor de 

middelbare schooljeugd t/m 19 jaar oud: 

 

Vrijdagavond 21 januari:  

 

Schaatsen in de Scheg  
 

Vertrek 19.15 uur bij het Trefpunt. 



Laag Zuthem kent naast een aantal Rijksmonumenten 

op en rond de Colckhof en Den Alerdick en langs de 

Kolkweg en Zwolseweg, ook twee gemeentelijke 

monumenten, namelijk de Gereformeerde kerk en 

pastorie aan de Langeslag en de Dijkstoel van 

Waterschap Salland naast de Wetering richting Heino. 

  

Het karakteristieke gebouw langs het water heeft zijn 

naam te danken aan de vroegere benaming van het 

waterschapsbestuur. Men noemde het dagelijkse 

bestuur van een waterschap een ‘Dijkstoel’. De 

Dijkstoel van Salland bestond destijds uit een dijkgraaf 

en vijf heemraden. Dit waren vertegenwoordigers van 

de steden Deventer en Zwolle en van ieder Kerspel 

(plattelandsgemeente): Wijhe, Olst en Zwollekerspel.  

Het waterschap is al meer dan 700 jaar betrokken bij 

het dijkbeheer en de schouw in ons gebied. In 1308 

werd dit vastgelegd in de 'Guijen Dijkbrief', ofwel het 

dijkrecht van Salland. Dit reglement werd door de 

Bisschop van Utrecht opgesteld om de toestand van de 

slechte IJsseldijken te verbeteren waardoor het gebied 

beter beschermd was tegen overstromingswater van 

hoger gelegen streken. Ieder buurschap langs de IJssel 

kende in die tijd lokaal aangelegde dijkjes ter 

bescherming van akkers. Met de invoering van het 

dijkrecht werden de landeigenaren van deze akkers 

verantwoordelijk gemaakt voor het onderhoud van 

hun dijk. Iedereen moest zijn steentje bijdragen. Dat 

deden ze echter lang niet allemaal, met alle gevolgen 

van dien. Met enige regelmaat verwaarloosden l 

andeigenaren delen van dijken of was er simpelweg 

geen dijkeigenaar meer omdat deze verdween door 

een oorlog.  

 

Aan het begin 19e eeuw kwam er een einde aan deze 

lokale aanpak, mede door een aantal zeer grote 

overstromingen met desastreuse gevolgen. Vanaf 1810 

kwam, via de invoering van de Dijkwet, het toezicht op 

de dijken en het onderhoud bij de dijkbesturen te 

liggen. Deze wet werd na één van de zwaarste 

overstromingsrampen van Nederland (1825) verder 

aangepast. Baron van Sonsbeeck, destijds eigenaar van 

landgoed Den Alerdinck, trof overigens zijn eigen 

maatregelen tegen de overstromingen en legde in 

1830 de Zeedijk (inmiddels een provinciaal monument) 

aan nabij Laag Zuthem. Toen zijn gebied en dus ook de 

dijk zeven jaar later werden opgenomen in het 

waterschapsverband, ontkwam hij er niet aan om 

waterschapslasten te betalen. Dit zeer tegen zijn zin in, 

hij had immers zelf een dijk aangelegd.   

Na de invoering van de nieuwe dijkwet nam het aantal 

grote overstromingen af in de provincie. Hoewel dat 

niet betekende dat het gebied rondom Laag Zuthem 

droog bleef. Zo blijkt uit de Provinciale Overijsselsche 

en Zwolse Courant van 14 december 1883. De redactie 

schrijft dat er die week vanuit Windesheim berichten 

komen ‘dat ten gevolge van de stormvloeden o.a. de 

polders bij Laag Zuthem tot een onafzienbare 

watervlakte herschapen zijn’. Ter illustratie bij de 

spoorwegbrug nabij het station Zuthem was zelfs  

Dijkstoel van Salland 5e Rot  



sprake van ‘eenige verzakking’ door uitspoeling van het 

water. De auteur voegt toe dat dit niet voor het eerst is 

in dit gebied. ‘Telke jare heeft men thans dezelfde 

treurige geschiedenis in ’t vooruitzicht’. 

 

De naam ‘Dijkstoel’ werd door het Waterschap 

verbonden aan de magazijnen (huisjes) die in gebieden 

langs de IJssel gebouwd werden om bij overstromingen 

de gaten in de dijken snel te kunnen dichten of om 

onderhoud te plegen aan de nabijgelegen dijken. De 

gereedschappen en andere hulpmiddelen die zij daar 

voor nodig hadden lagen opgeslagen in deze 

‘dijkstoelen’ en ze boden arbeiders ook gelegenheid 

om te kunnen schuilen tijdens hun werkzaamheden. Zo 

lag de Dijkstoel van Laag Zuthem vermoedelijk ook vol 

met kruiwagens, spaden, planken, zandzakken, 

olielampen en zeilen voor het bedekken van zwakke 

plekken. De Zuthemse Dijkstoel werd evenals andere 

Dijkstoelen gebruikt door de ‘rotten’ (afdelingen) van 

het dijkleger. Zij hielpen onder meer bij het bewaken 

van de gebieden langs de IJssel door het gebied te 

inspecteren, berichten door te geven en te helpen bij 

het maken van noodwerken.  

In Laag Zuthem was het 5e rot verantwoordelijk voor 

het onderhoud, zo blijkt uit een vacature van het 

waterschap uit oktober 1940 voor een opzichter. 

Vandaar de benaming, 5e rot. De aan te stellen 

opzichter mocht overigens niet verder dan vijf 

kilometer van Laag Zuthem wonen en kreeg naast 

salaris ook een tegemoetkoming van 50 gulden voor 

het onderhoud van een rijwiel, voor schoeisel en 

kleding. 

 

Evelien Petter-Mikx 

 

Geraadpleegd:  

Canon van Nederland, website 
 
Blom, O.(1996). De dijkstoel bij Laag-Zuthem. Trouw 
 
Hall, van, A. (1997). Dijkzorg, een continuüm en opmaat tot 

geïntegreerd waterbeheer. Tijdschrift voor 

Waterstaatsgeschiedenis (6). 
 
Overijssels Dagblad, 24 januari 1931, geraadpleegd via 

Delpher.nl 
 
Provinciale Overijsselsche Courant, 14 december 1883, 

geraadpleegd via Delpher.nl  

Ook hebben we nog een wens voor 2022: we zoeken nog  

nieuwe vrijwilligers. Wilt u ons komen helpen stuur dan een mail naar kringloop@timulazu.com. 

wenst iedereen fijne kerstdagen en 

een goed 2022 toe!  



 

 



Deze situatie maakt het moeilijk om nu al aan te geven 

wat er in het voorjaar gaat gebeuren, maar we zullen 

jullie op de hoogte houden. Desondanks wil Hakke 

Takke iedereen alvast  

 

prettige feestdagen en een gelukkig 

 en gezond 2022 wensen. 

  

Roel Mikx  

(namens toneelvereniging Hakke Takke) 

 

 

Prettige feestdagen voor iedereen in Laag Zuthem namens Toneelvereniging Hakke Takke  

Nieuws van de Evenementen commissie 

Zoals iedereen heeft gelezen ging de Hollandse Avond 

helaas niet door. De voorbereidingen zijn gedaan en de 

prijzen voor het Rad van Fortuin liggen klaar, dus 

hopen we dat deze gezellige avond volgend jaar wel 

door kan gaan. 

 

Wat wel doorging, zij het in aangepaste 

vorm, was de Burendag. Deze alternatieve  

versie van Burendag op zaterdagmiddag 

25 september was wellicht iets minder 

druk dan voorgaande jaren, maar  

zeker niet minder gezellig.  

Aan de Wetering werd door ongeveer twintig 

deelnemers lekker gevist. Winnaar van deze 

viswedstrijd was Jasper ter Horst. De jeugd vermaakte 

zich prima op de springkussens. Verder was het met 

koffie, thee, ranja en cake gezellig bijkletsen op het 

veldje aan ‘t Solen. 

 

Wij wensen iedereen gezellige feestdagen 

 en hopen op een gezond en actief 2022! 

 

De Evenementen commissie 

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 

Daarom is het Oranje-

comité ook al bezig om na 

te denken of het mogelijk 

is om een alternatief te 

bieden in de vorm van een 

aangepast “digitaal” feest, 

zoals dat vorig jaar ook is gedaan.  

 

Stichting Oranjefeesten wenst jullie fijne  

feestdagen en een gezond 2022. 

 

Roel Mikx  

(namens het Oranjecomité) 

Het Oranjecomité is weer 

begonnen met de voor-

bereidingen voor een 

spetterende Koningsdag 

2022. De aanhoudende 

coronapandemie geeft 

nog veel onzekerheid en er kan nu nog geen uitspraak 

gedaan worden over de opzet van deze dag. Het 

allerliefst organiseren we een groots tentfeest, zeker 

gezien het feit dat het Oranjecomité volgend 

Jaar zijn 50 jarig jubileum viert. Of dat grootse 

tentfeest er komt is op dit moment nog  

uiterst onzeker. 

Op het moment van 

schrijven liggen de 

repetities van Hakke 

Takke al een poosje stil. 

De corona maatregelen 

maken het onmogelijk 

om bij elkaar te komen 

en te oefenen. Op 1.5 

meter wordt dat wel 

heel erg lastig.  

 



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. 

 

morgenochtend vroeg te vertrekken, maar niet zo 

vroeg dat het nog schemerig is. We bellen het bedrijf 

dat voor brandstof zorgt op het vliegveld en vragen of 

ze extra vroeg aanwezig willen zijn. Iedereen doet net 

dat beetje extra om te zorgen voor een goede uitkomst 

van de zoekactie. Mijn vrije dag gaat de prullenbak in, 

maar dat kan mij op dit moment gestolen worden. Dit 

is waarom we hier zijn: helpen. 

 

De zoektocht 

Andy heeft ervaring in patrouille en zoekacties vliegen. 

Dat is een enorme aanwinst voor MAF PNG. En Wewak 

is dan ook de beste plek om hem gestationeerd te 

hebben, de enige basis die aan zee/water ligt. In de 

ochtend komen we tot een plan en gebruiken we 

zoveel mogelijk bronnen om data te verzamelen: wat 

doet de wind, wat is de stroming, tijd van vermissing 

en hoelang zijn ze nu al aan het afdrijven. We proberen 

alles te berekenen en te beredeneren. Maar 

tegelijkertijd komen we erachter dat we niet uitgerust 

zijn voor dit soort missies: we hebben hiermee geen 

ervaring binnen MAF PNG. Het is mijn eerste keer. 

Andy heeft wel ervaring maar met andere middelen en 

in andere omstandigheden. In Europa zijn veel meer 

data over stroming en wind beschikbaar. 

We stijgen op en beginnen de zoektocht vrijwel direct. 

We hebben allemaal een reddingsvest om, omdat we 

tot wel 200 km uit de kust plannen te vliegen. 

Aanvankelijk planden we om op 2000 voet hoogte te 

vliegen (600m), maar bewolking maakt het onmogelijk 

om dan goed te zoeken, dus we zakken naar 1000 voet 

(300m). Na bijna 6 uur vliegen met gereduceerd 

vermogen voor maximale vliegduur landen we weer op 

Wewak. Helaas, zonder resultaat. 

Het is onduidelijk of de volgende dag weer gezocht 

gaat worden, dus we bereiden zoveel mogelijk voor, 

voor het geval dat. ‘s Avonds wordt duidelijk dat we de 

volgende dag inderdaad weer gaan zoeken. De 

volgende morgen zijn er twee extra mannen die 

meegaan als waarnemer. Eén van hen is op dezelfde 

dag met een boot van een naburig eiland vertrokken 

naar Wewak. Toen wij opstegen van het eiland op 

Zoek 

Het is dinsdagmiddag en ik land in Mount Hagen. Andy, 

collega piloot in Wewak, komt aanlopen met de 

mededeling dat er iets gaande is rondom een vermiste 

boot in de buurt van Wewak. Snel lopen we naar de 

operation manager en proberen we duidelijkheid te 

krijgen. Er zijn nauwelijks details bekend. Het enige wat 

we weten is dat er een boot van het eiland Wuvulu 

naar Wewak is gegaan, maar niet in Wewak is 

aangekomen op de afgesproken tijd. 

De dag ervoor was ik nog op Wuvulu. Ik nam het 

maximale aantal mensen en vracht mee, maar kon 

twee mensen niet meenemen vanwege het maximale 

startgewicht. De twee vonden dat natuurlijk wel wat 

vervelend, maar gelukkig ging er een boot, later die 

dag. Daarop zouden ze mee kunnen. 

Ik realiseer me: de twee passagiers die ik heb ‘achter 

gelaten’, zitten op die vermiste boot. Het waren niet 

mijn passagiers, maar zo voelt het wel. Ik voel me 

enorm bij dit alles betrokken, mede door mijn rol 

hierin. 

Snel vertrekken we uit Hagen, terwijl de wolken steeds 

donkerder worden. We zien dat Hagen town al is 

opgeslokt door de regen. Gelukkig is de Sepik, waar wij 

naar toe gaan, slechts licht bewolkt met veel blauwe 

lucht. We vertrekken op tijd en vliegen het mooie weer 

in. 

Diezelfde avond krijgen we te horen dat de zoektocht 

morgen doorgaat. Er is nog steeds geen concrete 

informatie, maar we weten vanwaar de boot 

vertrokken is en waar hij naar toeging. Het plan is om  

 

 



Zondag hebben we een gezamenlijke dienst met 

andere zendingsorganisaties op de heuvel bij Wewak. 

Deze heuvel kijkt uit over de zee. Ik sta buiten en kijk 

naar de zee, ik zoek naar een witte boot die 

ronddobbert. Ze moeten toch ergens zijn!  

Gedurende dienst wordt mij duidelijk dat ik dit moet 

gaan verwerken en er over moet praten. Ik weet dat 

we alles gedaan hebben dat we konden, maar het voelt 

als falen. We hebben ze niet gevonden. Aan het einde 

van de dienst kijk ik weer uit over het water. Er 

dobbert een witte boot. Even denk ik: ‘wat als…’ maar 

het kan niet. Er zijn andere boten in de buurt en 

niemand gaat naar deze boot toe. Het is vast iemand 

die aan het vissen is.  

Verschillende mensen horen het verhaal en Harriëtte 

deelt het ook met iemand. We gaan naar huis en een 

half uurtje later gaat de telefoon. Het is de persoon 

waar Harriëtte mee heeft gesproken. Hij heeft een 

bewaker op de compound die uit Wuvulu komt en 

heeft hem gevraagd wat hij er allemaal van wist. De 

bewaker vertelde dat zondagochtend een telefoontje 

binnenkwam uit Jayapura (West-Papoea). De boot is 

daar aangespoeld met alle inzittenden in leven. Bijna 6 

dagen hebben ze op de zee gedreven, zonder peddel 

en zonder communicatiemiddelen. 

Wat een enorme opluchting. Geen zorgen meer en 

geen vragen of we het beter hadden kunnen doen. 

Blijdschap en dankbaarheid. 

En de volgende keer gaan we ze wel vinden… 

Wilfred Knigge  

maandag, zagen we hem met nog een andere boot 

aankomen op Wuvulu om te checken of meer boten 

naar Wewak gingen of dat er meer lading meegeno-

men moest worden. Hij heeft dus op dezelfde dag 

gevaren als de vermiste boot en heeft dus een goed 

idee van wind en stroming. Samen met hem wordt een 

nieuw plan gemaakt en besloten in welk gebied we 

gaan zoeken. 

We stijgen weer op en doen hetzelfde als de dag 

ervoor: laag over het water, met reddingsvesten aan, 6 

uur achter elkaar een patroon vliegen en continue naar 

buiten kijken in de hoop hen te vinden. 

Helaas. Ook deze dag vinden we niets. Ik ben 

gefrustreerd en teleurgesteld. We hadden ze toch 

moeten kunnen vinden? Is het gebrek aan data dan 

toch een groter probleem dan ingeschat? Het is balen, 

maar er is niets wat we kunnen doen. 

Die avond wordt duidelijk dat de zoektocht gestaakt 

wordt. De boot is al meer dan 80 uur vermist en elk uur 

wordt het zoekgebied groter. Weermodellen waren 

tegenstrijdig, waarbij één model een oostelijke 

stroming aangaf en een ander model een westelijke 

stroming. Waar ga je dan zoeken!? 

 

In mijn hoofd 

De dagen erna spookt de zoekactie veel door mijn 

hoofd. Elke keer als ik de zee zie, denk ik aan ze. Ik wil 

de zee weer op, verder zoeken. Maar op dit moment is 

het gewoon dwaas om door te gaan. Ze kunnen al 

meer dan 300 km van oorspronkelijke locatie zijn 

afgedreven. Het is onbegonnen werk. 

Het wordt mij duidelijk dat deze actie 

meer met me doet dan ik wil toegeven. 

Ik laat er niet al te veel over los en 

Harriëtte pikt de sporadische signalen 

ook niet op. Ik ben moe van de vele 

vlieguren en heb rust nodig. Ik doe de 

hele zaterdag niets, maar de gedachten 

blijven. 



Heb jij wel eens nagedacht bij het uitzoeken van een 

kinderopvang voor je kind, over wat jij vroeger zo leuk 

vond om te doen en waar jij je fijn bij voelde? Nou wij 

ook! Wij bieden veel aandacht voor elk kind, organi-

seren verschillende leuke activiteiten in een landelijke 

omgeving met bos en een eigen dierenweide.  

In 2017 zijn wij in Laag Zuthem, bij de 

bekende Ganzepan,  gestart met ons 

kinderdagverblijf. Sinds augustus 2021 ook, 

en met veel succes, onze eigen 

buitenschoolse opvang. Bij het kinderdagverblijf zijn 

kinderen vanaf 3 maanden tot 4 jaar welkom en op de 

buitenschoolse opvang kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Doordat wij kleinschalig zijn, één groep op het 

kinderdagverblijf van maximaal 12 kinderen, en een 

buitenschoolse opvang groep van maximaal 16 

kinderen, hebben wij aandacht en oog voor elk kind.  

 

Fontana is gesitueerd in Laag Zuthem aan de N35 

tussen Wijthmen en Heino. De vrije natuur en het bos 

zijn binnen 5 minuten te bereiken. Wij bieden 

kinderopvang voor de regio. Op dit moment komen 

kinderen uit Zwolle, Raalte, Heino, Hoonhorst, Dalfsen 

en Laag Zuthem.  

Een vast team van vier pedagogisch medewerkers, een 

vrijwilligster en stagiaires staan 5 dagen, maandag tot 

en met vrijdag tussen 7.00 en 18.30 uur voor ouder en 

kind klaar. Onze lichte, huiselijke en veilige ruimtes 

zorgen voor een ontspannen sfeer en de in 2021 nieuw 

aangelegde tuin geeft genoeg ruimte voor de kinderen 

om fijn buiten te spelen. In onze visie heeft het buiten 

zijn, de natuur en dieren, een belangrijke plek. 

Gedurende de dag organiseren wij verschillende 

activiteiten zoals wandelen, fietsen met de bakfiets, 

creatief bezig zijn, boeken lezen en nog veel meer 

leuke en leerzame activiteiten.  

 

Bent u nieuwsgierig geworden, wilt u meer 

informatie en/of graag een rondleiding 

neem dan contact op via 0529-745020 of 

info@kdvfontana.nl. 

Neem gerust een kijkje op onze social 

media kanalen Facebook en Instagram: 

Kinderdagverblijf Fontana & Buitenschoolse 

opvang Fontana of op www.kdvfontana.nl. 

 

Kinderopvang Fontana 

Zwolseweg 76, 8055 PB Laag Zuthem 

Wij hebben aandacht voor elk kind bij kinderopvang Fontana! 



Even voorstellen: nieuw in Laag Zuthem  

Beste Zuthemers, 

 

Hier een bericht 

van Heidi en Gerrit 

Ekkelenkamp. Geen 

onbekenden van de 

familie van der 

Meijs-Eikelboom 

die sinds afgelopen 

zomer in Laag 

Zuthem wonen. Wij zijn ook beiden doof. We hebben 

twee kinderen, Ymke van 13 jaar oud en Timo van 10 

jaar oud. Zij zijn beiden horend. Ook hebben we twee 

kleine hondjes. 

We wonen sinds 22 oktober jl. in Laag Zuthem, tijdelijk 

aan de Kolkweg 17. We hopen dat we in maart 2022 in 

ons nieuwe huis aan de Kleine Hagen 30 kunnen 

trekken. We hebben op Urk gewoond, waar Gerrit 

oorspronkelijk vandaan komt. Ik kom uit het Brabantse 

dorpje Bakel. 

Waarom we voor Laag Zuthem  

hebben gekozen: goede verbindingen  

met Zwolle en Deventer en de doven- 

gemeenschap is dichterbij, beter dan op Urk.  

Hier gaan we regelmatig naar de kerk waar doven-

diensten gehouden worden. Verder zoeken we graag 

de natuur op, er zijn hier in Salland veel mogelijkheden 

met wandelroutes en het is hier heerlijk RUSTIG. 

We vinden het hier fijn en het is een leuke buurt. Er 

zijn hier ook leuke mensen met wie we gezellig 

praatjes maken. Een paar 

mensen doen ook een 

beetje gebarentaal. Echt 

leuk om te zien! 

 

Tot ziens! 

Heidi en Gerrit 

Heeft u interesse in een nieuwe of vernieuwde website 

gemaakt door Wydeweb? Neem gerust een kijkje op 

onze website wydeweb.nl of stuur een mailtje naar 

info@wydeweb.nl.  

Altijd al een prachtige website of webshop willen 

hebben voor uw onderneming? Bij Wydeweb 

verzorgen wij alles wat te maken heeft met online 

ondernemen. Wilt u meer klanten bereiken, maar u 

weet niet precies hoe u een website moet maken dan 

kunnen wij bij Wydeweb daarmee helpen. Wydeweb is 

een bedrijf dat gespecialiseerd is in het maken van 

unieke websites en webshops.   

 

Gezicht achter Wydeweb 

Na een aantal jaren voor bedrijven gewerkt te hebben 

ben ik, Jurre van den Berg, begonnen als zzp’er onder 

de naam Wydeweb. Ik ben een unieke, nieuwe 

ondernemer die het geweldig vindt om bedrijven te 

helpen met alles wat te maken heeft met websites en/

of webshops. Met een oog voor ontwerpen en de 

technische vaardigheden ben ik de perfecte persoon 

om uw bedrijf naar het volgende niveau te tillen op het 

gebied van online ondernemen. Het maakt niet uit of u 

een groot bedrijf of net startende bent, bij Wydeweb 

helpen wij iedereen met een nieuwe en/of vernieuwde 

website. Op een professionele manier zorgen wij 

ervoor dat uw bedrijf nog meer groeit. 

Wydeweb 



Voor vers brood en banket aan huis geleverd bent u bij 

mij aan het juiste adres. 

Ik bestel dit dagelijks bij bakkerij Meinders in Almelo, 

een echte ambachtelijke bakker en lever dit dan af bij 

mijn klanten. Er komen geen bezorgkosten bovenop 

de verkoopprijs. 

Vele soorten en smaken brood leverbaar, ook speciaal brood kan ik u leveren: spelt, koolhydraatarm, zoutarm, 

glutenvrij, lactosevrij, evenals heerlijke taarten/banket en verse scharreleieren. Elke woensdag bezorg ik reeds in 

en rondom Laag Zuthem dit verse brood, banket en scharreleieren. 

Wilt u gebruik maken van mijn bezorgservice dan kunt u even contact opnemen. 

U kunt vrijblijvend een proefbestelling plaatsen. En voor meer info omtrent assortiment en prijzen neem even een 

kijkje op mijn website: www.VanKonrad.nl  

Graag tot ziens, Konrad Westerink 

 

VanKonrad.nl 



We kijken terug op een bewogen jaar. Vele weken, zelfs 

maanden, was het stil in het Trefpunt als gevolg van de 

coronamaatregelen. Na de zomer konden we weer 

enthousiast van start en hadden we twee drukke 

maanden met een volle agenda. Helaas kwam daar 

begin november een einde aan. In de tussentijd zijn we 

druk aan de slag geweest met de nieuwe 

beheerstructuur. We zijn er trots op dat we met een 

enthousiast team van huismeesters, schoonmaaksters, 

inkopers, onderhoudsmensen en een planner het 

Trefpunt open kunnen houden voor Laag Zuthem.  

 

Aan het einde van dit jaar hebben wij nog een paar 

mededelingen: 

 

Inzameling oud papier 

Vanaf januari 2022 verplaatsen we de inzameling van 

oud papier naar de parkeerplaats van Kooijker Van 

Dieren, Kolkweg 17a. Elke eerste donderdag van de 

maand kun je het oud papier tot 20:00 uur inleveren in 

de container.  

 

Vrijwillige bijdrage 2021 

De jaarwisseling is traditioneel het moment waarop we 

een verzoek doen voor een vrijwillige bijdrage voor het 

Trefpunt. Na een jaar met minder inkomsten en deels 

doorlopende kosten kunnen we jouw donatie goed 

gebruiken. Je kunt je vrijwillige bijdrage overmaken op 

rekeningnummer NL 33 RABO 0327 125 365 o.v.v. je 

naam en adres.  

 

Afscheid bestuursleden 

We nemen aan het einde van 2021 afscheid van onze 

voorzitter Herman Tichelaar en bestuurslid Bart 

Oostveen. We willen hen hartelijk bedanken hun 

actieve bijdrage aan het bestuur van het Trefpunt. 

Zeker in de periode van de verbouwing en de opstart  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 

 

van de activiteiten hadden zij een belangrijke rol. 

Herman blijft als één van de huismeesters betrokken bij 

het Trefpunt. 

 

Dit betekent dat er twee plekken vrij zijn voor nieuwe 

bestuursleden. Vind je het leuk om iets voor het dorp 

te betekenen en wil je meedenken over het reilen en 

zeilen van het Trefpunt? Laat het ons dan weten door 

een mail te sturen naar trefpuntinfo@gmail.com of 

spreek één van de bestuursleden persoonlijk aan.  

 

We wensen je prettige feestdagen 

en een gezond en mooi 2022 en hopen 

elkaar snel weer te kunnen ontmoeten in 

het Trefpunt. 
 

 

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 

trefpuntinfo@gmail.com. 

 Huismeesters beheer: Ioanna Zieleman-

Karkantzia,Wim Zieleman, Gert Nijhof, Wim 

Ensink en Harry van Dijk. 

Meer informatie over de zalen en de verhuur vind je 

op www.trefpunt.zuthem.nl.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
www.lynnsbeautyfactory.nl 

info@lynnsbeautyfactory.nl  

Lynn’s Beauty Factory 
 
Pedicure met salon in Laag Zuthem of als 

pedicure bij u aan huis.  

* werkt hygiënisch 

* werkt met professionele producten 

* luistert naar uw wensen 

* ProVoet lid 

* betaling met pin mogelijk 
 
Langeslag 7  

8055PN Laag Zuthem 

06-23221522 

Adres:  Kolkweg 29 8055 PS Laag Zuthem  

Telefoon:  06 54708887 

E-mail:  gij.lubbers@planet.nl 

 





Adressen  website www.zuthem.nl 
 
Bestuur Plaatselijk Belang 
 Niels Tomson (voorzitter), Hagenweg 20, tel 06-21263787, niels@zuthem.nl 
 Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06-55816113, bert@zuthem.nl 
 Gerben Rouw (vicevoorzitter), Langeslag 1, 06 45791941, gerben@zuthem.nl  
 Henk Mulder (penningmeester), ’t Solen 7, 06-18835175, henk@zuthem.nl  
    
De vereniging stelt zich ten doel de belangen en de leefbaarheid van het buurtschap Laag Zuthem te behartigen in de ruimste 
zin van het woord. (art.4 van de statuten). Voor het lidmaatschap van € 10 per jaar steunt u de doelstelling en ontvangt u de 
Dorpsomroeper circa vier keer per jaar. NL83 RABO 0120 6066 15 t.n.v. Plaatselijk Belang Laag Zuthem. 
  
Evenementencommissie 

Judith 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  
 
Samen aan tafel  
 Elke eerste vrijdag van de maand  
 Info bij Akkie Tichelaar, akkietichelaar@home.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 
 
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 en Johan Procee  
 Info via sportcommissie@zuthem.nl  
 Voor het programma zie: www.zuthem.nl > Zunneweitje 
 
Colofon 
De Laag Zuthemse Dorpsomroeper wordt uitgegeven door Plaatselijk Belang. De redactie beoordeelt of een ingezonden artikel 
in aanmerking komt voor publicatie. lndien de redactie vindt dat er wijzigingen nodig zijn, wordt er overlegd. Kopij voor de 
nummers inleveren vóór 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.   

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  


