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Ook de ontwikkeling van de zonneweide is doorgegaan, 

het plan dat is gestart naar aanleiding van de resultaten 

van de energie-enquête uit 2020. Met het realiseren 

van een zonneweide zorgen we dat we ons steentje 

bijdragen aan de opgave voor lokale opwekking van 

duurzame energie. Door het heft in eigen handen te 

nemen zorgen we er voor dat investeerders geen grote 

velden mogen starten in de directe omgeving en blijft 

het geld ook in het dorp. Er wordt hard gewerkt om het 

zonneveld goed in de omgeving in te passen en het aan 

het oog van omwonenden te onttrekken.  

Wil je meedoen met het zonneveld? Dan kan je lid 

worden van Energiecoöperatie Salland West. Hiervoor 

kan je een mail sturen naar: 

energiecorporatie.salland.west@gmail.com. Ook je 

vragen, opmerkingen of zorgen over dit project kan je 

daar kwijt. Je kunt ze ook sturen aan PB. 

 

We kijken ook erg uit naar de ontwikkeling van het 

multifunctioneel centrum. Al zit dit plan nog in de 

ideeënfase. De werkgroep heeft geïnventariseerd hoe 

bewoners en gebruikers aankijken tegen deze plannen, 

is er draagvlak? Binnenkort vast meer hierover. 

 

PB wil aan de slag gaan met een dorpsplan voor 2030. 

Waar willen we dan staan met het dorp? En welke 

onderwerpen verdienen aandacht? Deze vragen zullen 

aan de orde komen op een bijeenkomst die we gaan 

plannen. Heb je nu al ideeën of wil je actief meewerken 

aan het plan, dan horen we dat graag. 

 

Wat betreft woningbouw, bij ons komen er regelmatig 

vragen binnen of er ook (sociale) huurwoningen in Laag 

Zuthem gebouwd gaan worden. Op dit moment is het 

antwoord nee, want volgens SallandWonen is die 

behoefte er al jaren niet.  

 

Beste Zuthemers, 

De eerste Dorpsomroeper van dit jaar ligt weer op je 

deurmat. Terwijl deze tekst wordt opgeschreven lijkt 

het erop dat we weer op weg zijn richting het nieuwe 

oude normaal. Laten we hopen dat we dit jaar weer de 

(sociale) activiteiten kunnen oppakken. We willen niet 

te ver vooruit lopen maar weer een heerlijke 

Koningsdag, burendag, naar het Trefpunt of wat dan 

ook, daar kijken we toch wel naar uit. 

 

Toch hebben ook niet alle activiteiten stil gelegen. Zo 

heeft het PB een grote versie van de Zuthemse vlag 

laten maken. Je zal 'm al vast wel hebben zien 

wapperen aan de vlaggenstok op het spoorveldje.  

 

 

Bestuurspraat 



 

 



Ben je op zoek naar een huurwoning in Zuthem? Geef 

dit dan in ieder geval aan bij de woningbouwvereniging 

(woningzoeken.sallandwonen.nl) en wil je het ons ook 

melden? Wie weet kan het op termijn wel. Wij zullen 

blijven aandringen op het bouwen van woningen voor 

de starter. 

 

Een andere vorm van woningbouw is het voornemen 

van de familie van Voorst tot Voorst van landgoed Den 

Alerdinck II om aan de Oude Zeedijk een cluster 

woningen neer te zetten. Dit in plaats van het 

oorspronkelijke plan om dat te realiseren aan de kant  

van de N35. Hiervoor zal over een aantal weken een 

informatiebijeenkomst gehouden worden. Ook al is dit 

een privé aangelegenheid van de familie van Voorst tot  

Voorst vermelden we dit toch in deze Dorpsomroeper, 

zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn en 

mee kunnen praten over de plannen. Heb je vooraf al 

op- of aanmerkingen, wij horen ze graag. 

Veel plezier met het lezen van deze Dorpsomroeper. 

 

Met vriendelijke groet,   

Plaatselijk Belang (PB) Laag Zuthem 

 info@zuthem.nl 

Even voorstellen: nieuw in Laag Zuthem  

Hallo,  

wij zijn Cor, Joke en Mylana Harryvan. Wij zijn net voor 

Oud en Nieuw in de pastorie komen wonen.  

Wij voelen ons helemaal thuis en genieten elke dag van 

het uitzicht en de prachtige omgeving.  

‘Langeslag’ was niet helemaal een onbekende plek 

voor ons. Als dominee ben ik in 1990 begonnen in 

Lemele-Lemelerveld. Ik kwam die jaren met enige 

regelmaat in Laag Zuthem wanneer we als predikanten 

een kerkdienst ruilden.  

 

Inmiddels ben ik al bijna 32 jaar predikant. Bijna de 

helft van die jaren hebben we in Oekraïne gewoond en 

gewerkt. Daar was ik geen dominee van één gemeente. 

Ik werkte als begeleider van gemeenten en reisde 

daarom veel, vooral in de weekenden. Vanwege de 

afstanden reisde ik vaak per trein. Onze kinderen 

herinneren zich met plezier de ‘nachttrein’ met dat  

 

speciale sfeertje. Je stapt bijvoorbeeld 

‘s avonds in de trein en arriveert ’s morgens  

op je bestemming (600 km). Sinds ons  

vertrek in 2019 terug naar Nederland hebben 

we geregeld contact met mensen in Oekraïne. 

We hopen en bidden met hen om verlichting 

in deze vermoeiende tijden! 

 

Wij hebben vijf kinderen. De jongste, Mylana, 

woont nog bij ons. De anderen wonen al op 

zichzelf, zijn aan het werk of nog aan de 

studie. Onze dochter Mylana gaat naar school 

in Ommen. Ze zit daar op het voortgezet 

speciaal onderwijs. Joke werkt in Lemelerveld 

op een kleinschalige woonvoorziening ‘Thuis’ 

voor mensen met verschillende beperkingen. 

Er wonen acht jong volwassen cliënten. Het is 

mooi werk omdat het afwisselend is. Het vraagt ook 

telkens weer creativiteit zo goed mogelijk in te spelen 

op de behoeften van de bewoners.  

Toen ik dominee werd ging mijn allergrootste wens in 

vervulling. Net als voor andere beroepen geldt dat je 

preken maken pas echt leert in de praktijk. Wanneer 

het niet zo goed lukt krijg je gelukkig weer een nieuwe 

kans om het beter te doen. Volgende keer beter. Dat 

geldt trouwens ook voor geloven in God. Op Hem raak 

je niet uitgekeken, over Hem raak je niet uitgepraat.  

Ik vind het fijn dat we in jullie midden mogen wonen 

en zie ernaar uit om jullie te ontmoeten en beter te 

leren kennen. Wij voelen ons in elk geval zeer welkom. 

 

Hartelijke groeten!   



 

Inmiddels is  

alles verwerkt 

en kunnen we 

zeggen dat we 

blij zijn met de 

resultaten. 

Zonder er teveel 

nadruk op te 

leggen kunnen we zeggen dat de kwaliteit op orde is.  

 

Groepsproces 

Om voldoende aandacht te 

hebben voor het welbevinden 

van de kinderen, zeker in deze 

periode wanneer ‘gewoon naar 

school gaan’ niet meer zo 

vanzelfsprekend is, zijn er in de 

midden- en de bovenbouw trajecten gestart op het 

gebied van weerbaarheid, welbevinden en gedrag. In 

de middenbouw is Caroline v.d. Berg actief met de 

kinderen bezig. Voor meer info: 

www.carolinevandenberg.com  

In de bovenbouw wordt dit gedaan door Seth en 

Marieke Slagter, meer informatie is te vinden op 

www.de-fender.nl.  

Zo hopen we als school niet alleen te zorgen voor 

ontwikkeling op cognitief gebied, zoals wat leer ik bij 

het lezen, rekenen, wereldoriëntatie. Maar we willen 

ook aandacht hebben voor het sociaal-emotionele 

gebied, samenwerken, elkaar helpen, zorgen voor de 

ander, jezelf sterk maken en vertrouwen hebben in 

elkaar.  

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? 

Schreef ik in de vorige Dorpsomroeper nog dat we 

hoopten om op school samen het Kerstfeest te kunnen 

vieren, inmiddels weten we dat dit niet doorgegaan is. 

Maar we hebben wel met elkaar kunnen genieten van 

een mooie verfilming van het Kerstverhaal waaraan 

door alle groepen is meegewerkt. Door er samen naar 

te kijken voelden we ons toch met elkaar verbonden.  

Na drie weken vakantie konden we gelukkig weer 

gewoon naar school en zien we ook, hoewel er af en 

toe nog kinderen ziek thuis zijn vanwege corona, dat 

het aantal op dit moment steeds minder wordt en dat 

is fijn. 

Wel hebben we weer moeten besluiten om de Open 

Dag niet door te laten gaan. Voor wie graag langs had 

willen komen geldt nog steeds dit bericht: 

 

In het dorp Laag Zuthem staat cbs De Linde, een 

basisschool met een klein leerlingenaantal, maar met 

veel aandacht voor het individuele kind. Daar willen we 

u graag over informeren wanneer u op zoek bent naar 

een school voor uw kind. Belangstellenden kunnen 

altijd een bericht sturen naar directie.linde@ijsselrijk.nl. 

Directeur Pleunie Schoonewelle neemt dan contact met 

u op. Voor meer informatie kijkt u op 

www.cbsdelinde.nl. U bent van harte welkom! 

 

Als de kinderen in januari weer op school komen is er 

altijd een periode van even weer aan elkaar wennen en 

wat herhalen van de lesstof, het ritme weer oppakken, 

hoe was het ook al weer. 

Dan worden de Cito toetsen voor 

het Leerling Volg Systeem in de 

groepen 3 t/m 8 gemaakt. Dan 

wordt er getoetst op Lezen, 

Spelling / Woordenschat, Rekenen 

en Begrijpend Lezen. Voor ons als collega’s is het goed 

om te kijken wat door kinderen goed is begrepen en 

waar nog extra uitleg of begeleiding nodig is. Ook 

kijken we of de kinderen groeien in hun ontwikkeling. 

Het is altijd afwachten hoe het gaat, want naast 

voldoende kennis is het ook belangrijk om je goed te 

kunnen concentreren, en om goed in je vel te zitten. 

Dat is voor de juiste resultaten minstens zo belangrijk.  



We zien gelukkig ook een lichte groei in het 

leerlingenaantal. Waren we een paar jaar geleden nog 

bang dat we in de buurt van de ondergrens zouden 

komen, nu zien we vooral een stijgende lijn. We 

hebben een mooie school op een prima plek, en toch 

lijkt het ons ook heel fijn om in een nieuwe school te 

gaan werken. We zijn dus ook heel benieuwd hoe dat 

gaat worden, komt er een nieuw gebouw, wat gaat er 

dan veranderen, wat zijn onze wensen? Allemaal 

spannende dingen die gaan gebeuren. 

Ondertussen blijven we gewoon de dingen doen waar 

we goed in zijn. Lesgeven aan kinderen, hen 

enthousiast en nieuwsgierig laten leren en zichzelf 

ontwikkelen in een school met een goede sfeer en 

waar veel plezier gemaakt wordt met elkaar.  

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom vooral eens 

langs, wees welkom!! 

 

Met vriendelijke groet, namens het team,  

Pleunie Schoonewelle 

Tel: 0529-497508, email: directie.linde@ijsselrijk.nl  

Heb je een idee voor Laag Zuthem, maar je weet niet 

hoe je hiermee verder moet: neem dan contact op met 

een van de leden van het kernteam: Gert Nijhoff, 

Gerben Rouw, Gerrie van Munster, Elvira Reumer, 

Mariska Lok, Willie Laarman en Akkie Tichelaar. 

 

Afgelopen week vergaderden we over de volgende 

onderwerpen: 

• Terugkoppeling online bijeenkomst kernteams; wat 

wil je als kernteam naar aanleiding van de 

behoeftes van het dorp. Er zijn veel verschillen in 

de diverse kernen in de gemeente Raalte. 

• Nieuws uit Laag Zuthem. 

• Nieuws vanuit de gemeente: er komt een gezellige 

middag voor de kinderen. Het Smartlappenkoor 

gaat optreden in het Trefpunt op donderdag 14 

april om 10 uur ‘s morgens. Er komt een door WijZ 

georganiseerde Pubquiz.  

• Jongerenwerker Merijn Winters gaat ook in Laag 

Zuthem aan de slag. 

• Nieuwe buurtsportcoach is Ingrid Anemaat. Ze 

heeft  al contact gehad met de sportcommissie. 

• Esther Mars geeft uitgebreid voorlichting over De 

Kern, maatschappelijk werk van de gemeente 

Raalte. 

• Rondvraag: we willen heel graag binnenkort 

kennismaken met de nieuwe inwoners. 

 

Ook zin gekregen om deel te nemen aan ons 

kernteam? We horen het graag. 

 

Namens het kernteam Laag Zuthem.  

Akkie Tichelaar 

Kernteam Laag Zuthem 

Het kernteam Laag Zuthem is er al enkele jaren voor 

jou. Tijd om ons weer eens voor te stellen. 

De deelnemers van het kernteam zijn formele en 

informele organisaties die actief zijn in Laag Zuthem op 

het gebied van wonen, welzijn, zorg en ontmoeten. 

Elk kernteam van de gemeente Raalte heeft een 

wijkverpleegkundige die het kernteam voorzit en een 

opbouwwerker van WijZ Welzijn. Heidi Lammertsen is 

de  wijkverpleegkundige voor Laag Zuthem en Saskia 

Pijnappel de opbouwwerker. 

 

Het kernteam zet zich in om de leefbaarheid van het 

dorp te vergroten. Dit wordt gedaan door te kijken hoe 

het in Laag Zuthem gaat op het gebied van vitaliteit, 

meedoen, verantwoord wonen en omzien naar elkaar. 

Hierbij kun je denken aan allerlei zaken zoals: zijn er 

genoeg ontmoetingsmogelijkheden in Laag Zuthem? 

Durven mensen vragen te stellen wanneer zij hulp 

nodig hebben? Is er behoefte aan een voorziening die 

er nog niet is? Het kernteam kan meedenken in de 

behoeftes en hierin ondersteund worden door Heidi 

en/of Saskia.  

Zoals: hoe kunnen onze bewoners contact maken en 

houden met de twee dove echtparen die inmiddels in 

Laag Zuthem wonen? Een mogelijkheid is het 

organiseren van een voorlichting en/of cursus over 

gebarentaal. Is daar behoefte aan? 

Aan een van de gezinnen is deze vraag gesteld; zij 

reageerden heel positief en willen graag meewerken 

aan een ‘belevingsavond’ die dit voorjaar in het 

Trefpunt wordt georganiseerd in samenwerking met 

Kentalis. Dit is een landelijke organisatie voor mensen 

die slechthorend, doof, doofblind zijn of te maken 

hebben met een taalontwikkelingsstoornis. 



Op 2 september en 5 oktober 2021 heeft het bestuur 

van de coöperatie bewonersbijeenkomsten 

georganiseerd met als doel om enerzijds het net op te 

halen voor wat betreft wensen en behoeften van 

omwonenden en dorpsbewoners en anderzijds om te 

informeren over de voortgang van het project. Een van 

de wensen van de dorpsbewoners/omwonenden was 

het plaatsen van een proefopstelling in het veld om 

een beeld te kunnen schetsen van hoe zichtbaar de 

panelen in het landschap zullen zijn.  

 

Op 21 december vond (helaas digitaal) de laatste 

bewonersbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst 

is het inrichtingsplan gepresenteerd wat als basis dient 

voor de vergunningsaanvraag. Het plan was om na 

deze bijeenkomst z.s.m. de vergunning aan te vragen, 

om zo geen tijd te verliezen. Het welslagen van dit plan 

is namelijk in grote mate afhankelijk van de subsidies 

die vrijkomen vanuit de overheid. En helaas moeten 

we constateren dat deze steeds soberder worden 

ingekleed. Enige urgentie is dus aanwezig.  

 

Stand van zaken 

We hebben echter even op de pauzeknop moeten 

drukken. Vanuit enkele omwonden werd de wens geuit 

om nog eens met het bestuur van de 

energiecoöperatie om tafel te gaan om hun zorgen 

omtrent de zichtbaarheid te uiten. Deze bijeenkomst 

vond op 31 januari plaats. Het was een vruchtbare 

bijeenkomst! Dit heeft geresulteerd in aanvullende 

wensen van de omwonenden die zijn besproken met 

Het Oversticht en Gemeente Raalte. Naar aanleiding 

hiervan wordt thans hard gewerkt aan een gewijzigd 

inrichtingsplan, dat zoveel mogelijk rekening houdt 

met de wensen van omwonenden. Zodra dit gereed is 

zal een nieuwe bijeenkomst worden gepland om het 

plan te bespreken. We hopen dan alle plooien glad te 

strijken zodat we z.s.m. de vergunningsaanvraag in 

gang kunnen zetten. Het definitieve inrichtingsplan is  

-zodra gereed- beschikbaar en op te vragen via 

energiecorporatie.salland.west@gmail.com. 

 

Globale planning 

Indien de vergunning wordt toegekend zullen we 

vervolgens offertes opvragen voor de bouw van de 

zonneweide. We hopen die na de zomer te ontvangen  

Energietransitie in Laag Zuthem – een update 

Beste inwoners van Laag Zuthem, 

 

Even weer een update vanuit de werkgroep Duurzaam 

Zuthem.  

 

Zoals de meesten van jullie weten zijn we vergevorderd 

met de ontwikkeling van een kleinschalige zonneweide 

aan de Hogeweg, op het grondgebied van Wiel 

Kleinlangevelsloo en Thea Huisman. De bedoeling is dat 

Energiecoöperatie Salland-West de benodigde 

investeringen zal doen en het veld zal exploiteren. Deze 

energiecoöperatie is speciaal opgericht voor de 

ontwikkeling van duurzame initiatieven o.g.v. energie-

opwekking in Liederholthuis en Laag Zuthem.  

 

Wat doet Energiecoöperatie Salland-West ook alweer?  

Bij energieprojecten als zon-op-dak en zonneweides 

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 energie coöperatie en lokale projecten. Alle 

opbrengsten komen dus ten goede aan de lokale 

gemeenschap en gaat 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.  

 

Zonneweide Hogeweg 

Omdat voor ontwikkeling van de zonneweide een 

omgevingsvergunning van Gemeente Raalte nodig is en 

dit een zeer complex proces is, heeft het bestuur van 

de energiecoöperatie Rene Nijmeijer van Bureau 

BiedtRuimte en Frank Middelkoop van bureau Escozon 

ingeschakeld om de ontwikkeling te begeleiden. Zij 

begeleiden de vergunningsaanvraag en stemmen af 

met stakeholders als Provincie Overijssel, Gemeente 

Raalte, Het Oversticht en de grondeigenaar.  



De voordelen op een rij: (let op: dit moet nog definitief 

gemaakt worden) 

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 ongeveer 5 euro 

per jaar; 

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). 

 

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!  

Meldt u zich dan aan bij voorzitter 

van de coöperatie, Han Jansen (06) 

520 815 62 of 

hpmjansen60@gmail.com, of bij 

een van de werkgroep leden.  

 

Een energieke groet, mede namens 

het bestuur van Energiecoöperatie 

Salland-West,  

 

Werkgroep Duurzaam Zuthem 

Ronald Mol, Paul Majoor 

 en Gerben Rouw  

 

 

 

en in het najaar een keuze te maken voor de 

aannemer. Als alles meezit zal de zonneweide voorjaar 

2023 gebouwd kunnen worden.  

 

Andere projecten 

Goed om te weten is dat de coöperatie ook vol inzet op 

zon-op-dak en daarvoor reeds enkele concrete 

projecten heeft lopen, waarvoor de subsidies zijn 

toegekend. Tevens lopen er gesprekken met een 

grondeigenaar in Liederholthuis voor de ontwikkeling 

van een soortgelijke zonneweide als in Laag Zuthem.  

 

Hoe kunt u participeren?  

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 over de lokale 

energietransitie.  

 

De coöperatie streeft naar tenminste 250 leden (unieke 

adressen) in en rond Lierderholthuis en Laag Zuthem in 

vooralsnog de volgende postcodegebieden: 

 

 

 

Hoe meer leden we hebben, des te meer inspraak 

hebben we tegen grote commerciële energieprojecten 

zoals windmolens en mega zonneweides. Dus meld je 

aan als lid door te mailen naar: 

energiecorporatie.salland.west@gmail.com 



In de Dorpsomroeper van 

december 2021 was te lezen 

dat, naast de Dijkstoel van 

Salland 5e Rot, er in Laag 

Zuthem nog een gemeentelijk 

monument is te vinden: de 

Gereformeerde kerk en 

pastorie aan de Langeslag.  

Een pastorie die onlangs 

geheel gerenoveerd is. Voor 

de redactie aanleiding om op 

zoek te gaan naar (historische) 

bronnen die iets over de 

geschiedenis van kerk en 

pastorie kunnen zeggen. 

 

Midden negentiende eeuw was er in deze omgeving 

nog geen sprake van een dorp, veel meer dan een 

verzameling boerderijen was het niet. Een aantal 

bewoners daarvan hadden zich aangesloten bij de 

Christelijk Gereformeerde Kerk maar moesten 

helemaal naar Zwolle om een kerkdienst te kunnen 

bijwonen. Dat leidde er toe dat men in 1862 de 

Christelijk afgescheiden gemeente Langeslag oprichtte, 

zodat de godsdienstoefening ter plaatse kon 

plaatsvinden.  

Een belangrijke persoon hierbij was Gerrit Helmus van 

der Vegte. Hij was eigenaar van boerderijen ’t Klooster 

(nu Langeslag 49) en Wechele (nu Langeslag 39). Op de 

grond van Wechele werd de kerk gebouwd, in 1863. 

Van der Vegte was ook de eerste voorganger. Hij 

financierde vervolgens de bouw van de pastorie die in 

1878 werd gebouwd. Toen kon er ook een predikant 

beroepen worden, ds. Wolsink.   

Door de jaren heen werden kerk en pastorie met 

elkaar verbonden en breidde het geheel zich uit met 

diverse aanbouwen, tot het tamelijk bonte geheel dat 

het nu is. In de foto’s is die ontwikkeling terug te zien. 

 

Bronnen: 

H.J.A. Overkamp: Oud Boerenland, Boerderijen, 

veldnamen en wegen rond Heino. Deel 3, 2015. 

Foto’s ter beschikking gesteld door Mirjam van der 

Vegte en Wim Jansen 

De kerk en pastorie aan de Langeslag 

Kerkgang (vermoedelijk voor 1933) Kerk omstreeks 1930 

Jaar onbekend 



Wateroverlast 1946 

Kaart 1930 

Na 1930 

Boerderij ‘t Weegel 

en Kerk Langeslag 



 

 



Activiteiten op  

‘t Zunneweitje 

 

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 

Datum Activiteit Datum Activiteit 

1 april Allesbal 3 juni Hockey/knotshockey 

8 april Trefbal  10 juni Allesbal  

15 april Slagbal  17 juni Volleybal  

22 april Spelletjescircuit 24 juni Atletiek  

13 mei Voetbal  1 juli Tafeltennis/trefbal 

20 mei Basketbal 8 juli …. Verrassing! 

Sportinstuif 
Wanneer:  Iedere vrijdagavond  

Voor wie:   Basisschool leerlingen en brugklassers  

Hoe laat:  18.15 - 19.00 uur groep 1: van ± 6 tot ± 9 jaar 

 19.00 - 20.00 uur groep 2: van ± 9 tot ± 14 jaar  

We beginnen vanaf april weer met sport op de 

vrijdagavond voor alle basisschooljeugd en vriendjes/

vriendinnetjes en iedereen is welkom. 

Als jullie zelf andere sportactiviteiten willen doen 

rondom het veldje is dat altijd mogelijk. De spullen in 

het schuurtje zijn te gebruiken voor iedereen.  

 

Activiteiten voor de oudere jeugd (12-18 jaar) 

Meld je aan voor de appgroep “activiteiten Laag 

Zuthem”. Daar kun je jouw ideeën kwijt over 

sportactiviteiten. Omgekeerd kunnen wij jou laten 

weten welke activiteiten er wanneer en waar gaan 

plaatsvinden. Je kunt je voor de appgroep aanmelden 

bij Annemiek Derks van de Sportcommissie (06 2456 

7295) of Jeanette Hubers (06 54992051). 

Wat doet de sportcommissie? 

Ons doel blijft hetzelfde: laagdrempelig sportactivi-

teiten aanbieden.   

 

De begeleiders zijn vrijwilligers en zijn niet verbonden 

aan een sportclub. Voor de begeleiders willen we een 

appgroep ”Sporten op vrijdag“ starten. Dit heeft met 

name als doel dat de begeleiders, indien er iets 

gebeurt, de ouders makkelijk kunnen bereiken. 

Uiteraard blijft het sporten geheel op eigen risico en 

vrijblijvend.  

 

Heeft iemand nog ideeën voor sporten voor de 20, 30, 

40, 50 of 60 plussers? Of wil je meehelpen?  Laat het 

dan horen! Mail naar sportcommissie@zuthem.nl.  

Nieuws vanuit de sportcommissie 



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 



Deelnemers moeten goed ter been 

zijn en doen er verstandig aan om 

gepast schoeisel te dragen.  

De wandeling gaat plaatsvinden op zaterdagochtend 

26 maart a.s. Wij verzamelen om 09.30 uur voor Het 

Trefpunt. Na afloop (aan het einde van de ochtend) 

wordt de deelnemers koffie/thee aangeboden in Het 

Trefpunt.  

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk op 20 maart 

aanmelden via beheer@landgoeddenalerdinck.nl. In 

verband met de planning van de wandeling is 

aanmelding noodzakelijk. 

Genieten 

Inmiddels is het 6 jaar geleden dat ons gezin 

verhuisde naar Laag Zuthem. Het gezin bestaat uit 

Kina, Michiel, Roy en Lianne, poezen Dex en Lucky 

en wij wonen aan het Solen 5. Vanuit Emmen 

(Drenthe) waar we jaren hadden gewoond, voelde 

het als thuiskomen. De rust, de landerijen en 

heerlijk aan het water. Iedereen heeft inmiddels 

zijn draai gevonden. Lianne zit op Thorbecke en 

Roy op het MBO Landstede.  

 

Afgelopen zomer hebben we de achtertuin 

aangepakt waarbij wij een jacuzzi hebben laten 

plaatsen. Zo’n ding met massagejets en bubbels. 

Vakantie zat er vorig jaar door de corona niet in, dus 

hebben we de achtertuin maar omgebouwd tot ons 

eigen kleine vakantieoord. Wij genieten elke dag weer 

van deze luxe ongeacht de buitentemperatuur. 

Gaandeweg kwamen er steeds meer positieve reacties 

van vrienden en familie, die meer wilden weten. Is het 

niet duur met stroom? Heb je veel onderhoudt? Kan je 

er ook in de winter in?  

 

Zelf waren we best wel een tijd aan het zoeken om de 

juiste leverancier te vinden. Prijs-kwaliteit vinden we 

gewoon belangrijk, daarom moesten we toch veel 

moeite doen en veel kilometers afleggen om een 

geschikte keuze te maken. Er was hier in de buurt 

namelijk niet zoveel en wat er was, was buiten ons 

budget.  

Dit heeft geleid tot een verdere zoektocht van onze 

kant. Zouden we zelf hier niet een handeltje van  

kunnen maken? Hoe pak je dit aan? We zijn zelf geen 

ondernemers met ervaring. Michiel werkt dan wel in 

de verkoop, maar in een hele andere business. Waar 

koop je dergelijke spullen in, waar zet je ze neer, enz.  

 

Inmiddels een half jaar verder hebben alle zaakjes op 

een rij gezet en wagen we de sprong in het diepe. 

Vanaf 4 maart opent Finesse Wellness de deuren in 

Zwolle. Aanvankelijk beginnen we met spa’s/jacuzzi’s, 

welke wij binnen een week kunnen leveren en 

plaatsen, maar wij willen vrij snel ook hottubs en 

sauna’s toevoegen aan het assortiment. Alles voor de 

complete wellness ervaring. Om een vliegende start te 

maken zullen wij de hele maand maart openingsaan-

biedingen hebben. Kijk op onze website 

finessewellness.nl voor de openingstijden en ben je 

nieuwsgierig kom dan gewoon eens langs voor een kop 

koffie. 

Familie van den Bos 

Beste leden van Plaatselijk Belang Laag Zuthem, 

In samenwerking met het bestuur van PB Laag Zuthem 

nodigt de familie Van Voorst tot Voorst u uit voor een 

wandeling over Landgoed Den Alerdinck II.  

Mede-eigenaar/commissaris Seger van Voorst tot 

Voorst en directeur Gerrit Jan Liet zullen tijdens de 

wandeling de doelstellingen van het landgoed en de 

uitgangspunten voor het beheer toelichten en uw 

vragen beantwoorden. De route gaat ook door het 

rustgebied. Honden zijn welkom, mits aangelijnd.  

Wandeling landgoed Den Alerdinck II 



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 (PNG). 

In Wewak herinneren meerdere dingen ons nog aan de 

oorlog. Er zijn meerdere mitrailleurs en ander oorlogs-

materiaal achtergelaten. Met regelmaat worden er 

helmen gevonden, pistolen en kogels. Wat nu eerder 

aandoet als een speeltuin voor onze jongens, was in de 

oorlogsjaren een verschrikkelijke plek.   

De Tweede Wereldoorlog in Wewak 

De Tweede Wereldoorlog is voor de meeste van ons 

onbekend terrein. We hebben erover gelezen, 

misschien wat gehoord van onze grootouders. Een 

enkeling, zoals oma Warnar, kan er zelf nog over 

vertellen. In Wewak (PNG) zijn wij nog nooit mensen 

tegen gekomen die er zelf over konden vertellen. Toch 

blijven de verhalen levend, omdat ze keer op keer 

doorverteld worden. PNG heeft een ‘orale’ cultuur: de 

verhalen worden eerder mondeling doorverteld dan 

dat ze worden opgeschreven. 

Bovenop 'boys-hill' in 

Wewak. Er zijn vijf van 

deze joekels op een rij 



De Tweede Wereldoorlog begon in 

1942 in PNG. Australiërs vochten 

samen met de Amerikanen tegen de 

Japanners. PNG was in die tijd nog 

een kolonie van Australië. De 

Japanners gebruikten verschillende 

kuststeden als uitvalbasis, 

voornamelijk Aitape en later ook 

Wewak. In 1944 wilden de 

Amerikanen en Australiërs er voor 

zorgen dat alle Japanners weg 

zouden gaan uit PNG. Ze 

bombardeerden de bunkers die de 

Japanners hadden gegraven. 

 

 

 

 

Een paar bunkers kunnen wij nu nog steeds bezoeken. 

Die zijn vooral door de enorme tunnelsystemen zeer 

interessant voor onze jongens.  

Ruim 600 Australiërs 

verloren hun leven in deze 

specifieke strijd en 7000-

9000 Japanners overleden. 

De naslagwerken vertellen 

dat er in totaal 7000 

Amerikanen, 7000 

Australiërs en 200.000 

Japanners zijn overleden 

tijdens de oorlog in PNG als 

gevolg van de gevechten, 

honger en ziekte 

(voornamelijk malaria). 

Wilfred heeft vandaag de dag al meerdere keren 

Japanners mogen rondvliegen. Velen hebben bij 

aankomst in Wewak een stel coördinaten op zak die ze 

aan Wilfred overhandigen. Op deze coördinaten zijn 

vermoedelijk hun voorouders overleden in de strijd. Ze 

willen graag hun voorouders eren, door boven de 

coördinaten rond te cirkelen in het vliegtuig. De 

Japanners hebben veel geld voor dit soort vluchten 

over. MAF kan door dit geld weer vele medische 

evacuaties gratis of tegen gereduceerd tarief 

uitvoeren.  

 

In september 1945 gaven de Japanners zich officieel 

over, later tekenden ze het vredesverdrag op Cape 

Wom in Wewak. Vandaag de dag is dit een monument 

dat vele Japanners bezoeken. 

Harriëtte 

Monument bij Cape 

Wom in Wewak 

Ingang van 

een tunnel 



De 



Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 

het programmaboekje dat 

huis aan huis verspreid 

wordt. Hoe het 

programma er exact uit 

gaat zien blijft nog even 

een verrassing. Een aantal 

vaste onderdelen zullen er zeker in zitten, zoals het 

tentenbouwersfeest op 26 april en de kinderoptocht 

op 27 april. Daarnaast worden er kinderspelletjes 

georganiseerd, zijn er springkussens en komt er een 

workshop waaraan u kunt deelnemen.  

Ook leuk om te melden is dat Solexclub ‘As ’t Lup’ op 

Koningsdag een solex toertocht organiseert. Lees de 

flyer daarover voor meer informatie.  

Roel Mikx 

namens het Oranje Comité) 

Op het moment van 

schrijven heeft minister 

Kuipers aangegeven dat 

Nederland vrij snel van 

het slot zal gaan. Dat 

geeft het Oranje Comité 

ruimte om weer een ouderwets gezellige Koningsdag 

te organiseren. Dit betekent twee dagen lang in en 

rond de feesttent aan ’t Weegel een programma voor 

jong en oud. De komende tijd gaan we als Oranje 

Comité hard aan de slag om te komen tot een mooi 

programma, want er moet nog veel gebeuren voor 26 

en 27 april, zoals activiteiten verder uitwerken, een 

vergunning aanvragen, sponsors en vrijwilligers 

benaderen, etc.  Als we meer weten zullen we dat 

bekend maken via onze Facebookpagina en in april via  



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
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 

 



Op het moment van schrijven zijn we nog in afwachting 

van de versoepeling van de coronamaatregelen. Zodra 

de situatie het toelaat, gaan we uiteraard weer open. 

We houden je op de hoogte via de digitale nieuwsbrief 

van het Trefpunt. Ontvang je deze nog niet? Stuur dan 

een mail naar trefpuntinfo@gmail.com. 

 

Op zaterdag 2 april staat bijvoorbeeld de Ierse avond 

gepland. De zaal is open vanaf 19.30 uur.  

 

Inzameling oud papier 

Vanaf januari 2022 is de inzameling van oud papier 

verplaatst 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.  

 

Afscheid bestuursleden 

We hebben einde 2021 afscheid genomen van onze 

voorzitter Herman Tichelaar en bestuurslid Bart 

Oostveen. Dat betekent dat er twee plekken vrij zijn 

voor nieuwe bestuursleden.  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 

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.  

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.  

Helaas geen uitvoering van toneelvereniging Hakke Takke dit jaar 

Toneelvereniging Hakke Takke heeft lange tijd de 

voorzichtige hoop gehouden dat er, ondanks de 

beperkingen vanwege de coronapandemie, toch nog 

voldoende ruimte zou zijn om te kunnen repeteren. 

Het Trefpunt was besproken, het toneelstuk was 

geselecteerd en de rollen waren verdeeld. Doordat de 

aanhoudende coronabesmettingen hebben we in 

januari met elkaar besloten dat het vrijwel onmogelijk 

zal zijn om in het voorjaar voor jullie op te treden. 

 

Helaas zal er voor het tweede jaar op rij zal geen 

uitvoering van Hakke Takke te zien zijn. Dit vinden we  

natuurlijk ontzettend jammer, maar aan de andere 

kant vinden we dit momenteel wel het meest 

verstandige scenario. Oefenen op 1,5 meter met 

mondkapjes op is al lastig, maar om jullie als publiek 

twee keer in een bomvol Trefpunt te laten zitten 

vinden we ook niet gepast.  

 

Voor het seizoen 2023 hopen we uiteraard dat een 

spetterend optreden wel mogelijk is. Daar gaan we 

voor.  

Roel Mikx  

(namens toneelvereniging Hakke Takke) 



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, Vera Kloosterman, 

Eilien Bloem 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  


