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Bestuurspraat

Beste Zuthemers,
Nog even dan is het bijna voor iedereen weer
zomervakantie. Gelukkig lijkt het erop dat deze
vakantie weer normaal zal kunnen verlopen. Corona
lijkt onder controle, nu maken wij ons vooral zorgen
over de oorlog in Oekraïne. Wij hebben afgelopen
periode een aantal Oekraïners hier in ons dorp mogen
ontvangen. Fantastisch hoe iedereen direct klaar stond
en voorzag in materiële zaken. Maar wij weten
allemaal dat de problemen daarmee voor onze nieuwe
bewoners niet zijn opgelost. Zo kregen wij tijdens dit
schrijven via het nieuws te horen dat er weer
bombardementen zijn uitgevoerd op de stad Kiev waar
de meeste van onze nieuwe dorpsbewoners vandaan
komen. Laten wij naar hen blijven omzien en hen op
zoveel mogelijk fronten betrekken in ons dagelijks
leven.

Op 19 mei werd de jaarvergadering van Plaatselijk
Belang gehouden. Het Plaatselijk Belang is nog op zoek
naar 2 nieuwe bestuursleden. Lijkt jou het leuk om dit
werk te doen, neem dan contact op met onze
voorzitter Niels Tomson of één van de andere
bestuurders (achterop de Dorpsomroepers staan de
telefoonnummers) of stuur een mail naar
info@zuthem.nl.
Ook kwamen er opmerkingen uit de vergadering dat
het fietspad vanaf Laag Zuthem naar de Aalvangersweg
richting Zwolle zeer slecht is. We hebben dit al
meerdere malen aangegeven bij de Gemeente Raalte
en we krijgen als antwoord dat het zal worden
meengenomen in het regulier onderhoud. Volgens ons
werkt het beter als we met zijn allen een melding doen
bij de gemeente Raalte zodat de Gemeente Raalte
sneller actie zal moeten nemen. Dus maak zelf als
inwoner een melding, dat kan via de volgende link
https://www.raalte.nl/meteen-melden

Na de pauze heeft de verkenningscommissie
Multifunctioneel Centrum de resultaten van de
enquête gepresenteerd. Verderop in deze
dorpsomroeper meer hierover.
Op 23 mei is er een avond georganiseerd voor
geïnteresseerden voor woningbouw Kleine Hagen 2e
gedeelte. Het animo voor een bouwkavel is erg groot,
met name vanuit de jongeren die graag in Laag Zuthem
willen blijven wonen. In totaal waren er 25 bewoners
vanuit Laag Zuthem die interesse hadden. Al deze
bewoners worden nu verder bij het proces voor nieuwe
woningbouw betrokken.
Zonneweide: er zijn de afgelopen tijd meerdere
gesprekken geweest tussen de coöperatie,
omwonenden en de grondeigenaar. Verderop in de
Dorpsomroeper staat een verslag met de laatste stand
van zaken. We zijn verheugd dat het in een afrondende
fase komt.
Plaatselijk Belang vindt het erg belangrijk, nu alles weer
mag, dat alle bewoners contact met elkaar blijven
zoeken. We merken dat door coronatijd het onderling
contact minder is geworden. Wij willen graag
stimuleren dat dorpsgenoten elkaar weer opzoeken. In
september wordt er door de evenementencommissie
een burendag georganiseerd. Het zou mooi zijn
wanneer jij ook komt. Om dit te stimuleren nodigen wij
jullie allemaal uit om deelnemen te nemen aan de
dorpsbarbecue die op die dag zal worden
georganiseerd. De kosten voor deze barbecue (niet de
consumpties) neemt Plaatselijk Belang voor zijn
rekening. Aanmelding is nodig, dus houdt de digitale
nieuwsbrieven van het Trefpunt en sociale media in de
gaten.

Elke dinsdag in Laag Zuthem en omstreken. Maak net
als vele buurtgenoten gebruik van de broodservice.

www.richardbroodbezorging.nl
06-27856900

Ontvang je de digitale nieuwsbrief nog niet? Stuur dan
een mail naar trefpuntinfo@gmail.com.
Het spoorveldje is tijdens dit schrijven qua beplanting
gereed. Hovenier Dennis Lubbers zal het onderhoud
met hulp van enkele dorpsbewoners voor zijn rekening
nemen. Binnenkort zal het bankje een kwartslag
worden bijgedraaid, het bord met reclame worden
weggehaald en het bijenhotel worden geplaatst. Ook
zal er een infobord geplaatst worden met daarop o.a.
de geschiedenis van het vroegere station.
Waarschijnlijk zijn deze werkzaamheden al verricht bij
het uitkomen van deze dorpsomroeper.
Wat de N35 betreft wordt er op dit moment gesproken
over het nemen van veiligheidsmaatregelen op korte
termijn (uiterlijk 2024 klaar), zoals houten paaltjes in
de berm en afsluiten van de directe toeritten. Bekijk
informatie over dit project op:
www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/
03/03/bijlage-1-startbeslissing-mirt-verkenning-n35wijthmen-nijverdal en www.mirttrajecten.nl/
organisatie/mirt-n35-wijthmen-nijverdal.

deze startbeslissing zijn ook verschillende opties
opgenomen voor de invulling van de toekomstige weg.
Hierin worden de kruisingen Koelmanstraat en
Hagenweg ongelijkvloers gemaakt en komt bij de
Dalfserweg een ongelijkvloerse aansluiting. Aan beide
zijden van de N35 zijn parallelwegen ingetekend. Zie
voor meer informatie:
www.n35wijthmennijverdal.nl. Het zal nog wel een tijd
(jaren) duren voordat de eerste schop de grond in gaat.
Tot die tijd komen er allerlei informatiebijeenkomsten
en wijzigingen op bestemmingsplannen. Goed om dit
in de gaten te houden.
Wij wensen jullie allemaal alvast een hele goede
zomervakantie toe. Doe voorzichtig op vakantie, zodat
wij elkaar daarna in goede gezondheid kunnen
ontmoeten.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang (PB) Laag Zuthem
info@zuthem.nl

Inzake de verbreding van de N35 naar 2x2 rijbanen
tussen Wijthmen en Nijverdal is in april 2022 een
startbeslissing genomen voor een MIRT verkenning. In

Nieuws van de Evenementen Commissie (EC)
Na een paar saaie jaren hebben we nu alweer drie
evenementen gehad. Afgelopen april heeft de
Hollandse Avond plaatsgevonden. Een evenement dat
altijd goed bezocht wordt, zo ook deze keer.
Met de gebruikelijke pubquiz en het rad van fortuin
was het een gezellige, geslaagde avond, met veel lol,
muziek een hapje en de nodige drankjes. Er vielen weer
veel prijzen te winnen. Liesbeth ging er met de
hoofdprijs, een mooie houten tuinbank, vandoor. De
winnaars van de pubquiz gingen met een taart naar
huis.
Op 14 mei was de Vossenjacht voor de jongere jeugd.
Een mooie, zonnige middag met veel enthousiaste
kinderen. Er werd hard gerend om de vossen te vinden,
maar ook om de jager te ontwijken. Na twee uur
zweten en bijna dertig liter ranja verder ging iedereen
voldaan met een prijsje naar huis.

Op 17 juni werd de viswedstrijd
gehouden aan de Wetering. De opkomst was
niet zo groot als we gehoopt hadden (15 deelnemers)
en ook de vissen lieten het afweten, slechts twee
werden er gevangen. Wim ving de grootste van 16 cm.
Adrie is tweede geworden met een vis van 13 cm. Tess
heeft de derde beker gewonnen, zij had de meeste
kikkers gevangen . Een gedeelde vierde plek was
voor Bas en Sven. Het weer was prachtig en de
broodjes hamburger en knakworst smaakten prima. Al
met al was het een gezellige avond en zeker voor
herhaling vatbaar.
Dan nog ander nieuws : Liza van Munster is sinds twee
maanden ons nieuwe EC lid. Welkom Liza, gezellig dat
je erbij bent!
Wij wensen iedereen een fijne zomer(vakantie) en
hopen jullie in september op de Burendag weer te zien!
De EC

Energietransitie in Laag Zuthem –update juni 2022
Beste inwoners van Laag Zuthem,
Zoals de meesten van jullie weten zijn we bezig 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.
energieopwekking in Lierderholthuis en Laag Zuthem.
Energiecoöperatie Salland-West
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 energiecoöperatie en lokale projecten. De
overwinst komt dus ten goede aan de lokale
gemeenschap. Energiecoöperatie Salland-West gaat de
zonneweides en -daken voor Lierderholthuis 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.
Van september tot en met decemder 2021 heeft het
bestuur van de coöperatie drie bewonersbijeenkomsten georganiseerd met als doel wensen en
behoeften van dorpsbewoners te inventariseren en

Laag Zuthem proactief te informeren over de
voortgang van het project. Begin 2022 is vanuit enkele
omwonenden de wens geuit om nog eens met het
bestuur van de energiecoöperatie om tafel te gaan om
hun zorgen omtrent de zichtbaarheid te bespreken. In
januari, maart en juni heeft een drietal gesprekken met
de groep omwonenden plaatsgevonden om te
onderzoeken hoe zoveel mogelijk aan alle wensen
voldaan kan worden.
Stand van zaken
De dialoog spitst zich toe rond de hoogte van de
panelen en de begroeiing rondom. Afgesproken is om
nog eens met betrokken stakeholders te overleggen
over de minimale hoogte van de panelen en de
begroeiing rondom. De wens van de omwonenden is
dat de panelen zo laag mogelijk bij de grond liggen en
de begroeiing dusdanig is dat men de panelen niet ziet.
Zodra hier uitsluitsel over is zal het inrichtingsplan -dat
zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen van
omwonenden- afgerond worden en de vergunningsaanvraag worden ingediend. We hopen alle plooien
glad te kunnen strijken, maar realiseren ons ook dat
we niet alle wensen van omwonenden kunnen
invullen. We vragen daarvoor uw begrip.
Het definitieve inrichtingsplan is -zodra gereed- 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 deze begin 2023 binnen te
hebben en voorjaar 2023 een keuze te maken voor de
aannemer. Als alles meezit zal de zonneweide najaar
2023 gebouwd kunnen worden.
Lierderholthuis
De coöperatie zet zich ook in voor zon-op-dak en heeft
in Lierderholthuis reeds enkele concrete projecten
lopen, waarvoor de subsidies zijn toegekend. Tevens
wordt er aan de Herenbrinksweg 3a in Lierderholthuis
een zonneweide van soortgelijke omvang als in Laag
Zuthem ontwikkeld. De bewonersbijeenkomsten zijn
daar afgerond en de vergunningsaanvraag wordt
binnenkort ingediend.

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

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 ondergetekende.
Een energieke groet, namens het bestuur van
Energiecoöperatie Salland-West,
Ronald Mol
ronald.mol@nl.abnamro.com

Van maandag 12 t/m zaterdag 17 september 2022 is de
jaarlijkse collecte voor het Prinses Beatrix Spierfonds.
Voorheen hadden we meerdere collectanten in Laag
Zuthem maar deze zijn om verschillende redenen
allemaal gestopt, waardoor er geen collecte meer
wordt gelopen in Laag Zuthem. Dat vinden we jammer
ook gelet op het aantal nieuwe inwoners die zich thuis
voelen in Laag Zuthem en mogelijk ons wel willen
helpen.

Dit is voor ons reden om een oproep te plaatsen in de
Omroeper. Heb jij zin om te collecteren voor ons of te
helpen collectanten te werven in Laag Zuthem? Dan
zijn wij op zoek naar jou! Je mag me mailen via
linda.bruggink@ziggo.nl of bellen op 06-42837731.
Heb je hier vragen over dan zie ik ook graag je mail
tegemoet.
Bij voorbaat onze dank namens de organisatie,
Linda Bruggink

Met negen motoren een lang weekend naar Duitsland
Het zonnetje scheen heerlijk op vrijdagochtend 20 mei,
de vogeltjes floten een rustig melodietje en in de verte
hoorde je af en toe een motor gestart worden. Negen
motoren stonden klaar om af te reizen naar het
Vogelgebergte in midden-Duitsland. In de buurt van
het oude plaatsje Schotten had Andele Reitsma een
hotel gevonden waar motorminnend Laag Zuthem
welkom was. Via circa 200 saaie snelwegkilometers zijn
we vakkundig om het Ruhrgebied heen geleid en
daarna begon het echte plezier. Een prachtige route
door de glooiende landschappen stuurde langs de
steeds dreigender wolken in de richting van het hotel.
Tijdens het laatste half uur hebben we net een paar
kleine buitjes gehad, maar dat mocht de pret niet
drukken. Er waren nog enkele elektrotechnische
problemen voor Gerrit van der Weg, die zijn Honda zo
af en toe met een startbooster moest activeren maar
ook dat deed niets af aan het plezier. Het bier lonkte
op het terras en iedereen kwam veilig aan.

Zaterdag is er na een goed ontbijt een analyse
uitgevoerd op de “trekker” van Gerrit en het euvel was
snel gevonden. De bedrading op de accu zat niet lekker
vast en heeft de storing van vrijdag veroorzaakt. Dit
werd snel en vakkundig verholpen bij een lokale
motorzaak, die de boel ook nog even heeft nagemeten.
Wat daarna volgde was een prachtige route onder een
stralend zonnetje in een mooie omgeving. Met de
gehele club is er ca 200 km rond gereden en is er
natuurlijk van tijd tot tijd uitgerust op een terras. Een
klein smetje op de dag was dat Roel Mikx zijn motor
heeft laten omvallen en daarbij brak de
koppelingshendel af. Dit werd met een noodreparatie
verholpen, zodat de tocht door kon gaan.
Op zondagochtend is de groep in tweeën gesplitst. De
helft vertrok op tijd voor een tocht in noordwestelijke
richting. Na de lunch werd de snelweg opgezocht voor
het laatste stuk naar huis. De tweede groep was enkele
uren later ook veilig thuis. We kunnen terugkijken op
een fantastisch weekend. Ik wil de organisatie danken
voor de routes en het boeken van het hotel want het
was allemaal piekfijn voor elkaar.
Roel Mikx.

De warme bakker aan huis
Maak net als vele buurtgenoten gebruik van mijn
broodservice. Voor dagelijks vers brood en banket aan
huis geleverd bent u bij mij aan het juiste adres.

brood kan ik u leveren: spelt, koolhydraatarm,
zoutarm, glutenvrij, lactosevrij, evenals heerlijke
taarten/banket en verse scharreleieren.

Ik haal het brood dagelijks bij Bakkerij Nollen uit
Hengevelde. Deze dorpsbakkerij is inmiddels
uitgegroeid tot een landelijke speler van formaat. De
ambachtelijke bakkerij bestaat inmiddels al meer dan
100 jaar en wordt door de derde generatie geleid.
Het brood wordt dan bij u aan huis afgeleverd op een
afgesproken plek. Er komen geen bezorgkosten
bovenop de verkoopprijs!!!

Elke dinsdag 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 kunt u
kijken op www.richardbroodbezorging.nl

Vele soorten en smaken brood leverbaar, zoals tarwe,
fijn volkoren en meergranen. Tevens ook speciaal

Met vriendelijke groet, Richard Paauwe
Richard Brood Bezorging
06-27856900

Multifunctioneel centrum (MFC)
Op donderdagavond 19 april heeft de
jaarvergadering van het Plaatselijk Belang Laag
Zuthem plaatsgevonden. Tijdens het tweede deel van
de avond werden de aanwezigen geïnformeerd over de
laatste stand van zaken met betrekking tot de
verkenning van de haalbaarheid van een
Multifunctioneel Centrum in Laag Zuthem. Hieronder
vindt u een kort verslag van deze bijeenkomst.
In Laag Zuthem worden onderwijs, kerkelijke
activiteiten, het verenigingsleven en activiteiten om
elkaar te ontmoeten georganiseerd op drie locaties.
Twee van deze locaties: basissschool de Linde en kerk
de Regenboog, zijn aan een grondige renovatie toe.
Vanuit meerdere dorpsbewoners kwam bij PB de vraag
om te verkennen of een Multifunctioneel Centrum
(MFC) een mogelijkheid is. Staat het dorp hier voor
open? Wat is haalbaar?
In het voorjaar 2021 is een verkenningscommissie met
vertegenwoordigers van de drie gebouwen gestart.
Eind 2021 heeft de commissie een vragenlijst onder
betrokkenen bij de drie gebouwen uitgezet. De
uitkomsten zijn besproken met de besturen van de drie
gebouwen en werden gepresenteerd tijdens de PB
jaarvergadering. Hieronder een samenvatting van de
uitkomsten.
• De vragenlijst is uitgezet onder 200 betrokkenen bij

Laag Zuthem. 103 betrokkenen deelden hun ideeën
en beelden via de vragenlijst, bedankt!
• De meerderheid van de invullers van de vragenlijst
maakt actief gebruik van de gebouwen. 55% van alle
invullers gebruikt één van de drie gebouwen en 30%
maakt actief gebruik van twee of drie gebouwen.
• Hoe staat u tegenover het idee om de activiteiten
van basisschool de Linde, kerk de Regenboog en ’t
Trefpunt op één locatie samen te brengen? Op deze
vraag antwoorden 62 invullers (60%) positief of zeer
postief, 24 (23%) neutraal en 17 (17%) negatief of
zeer negatief. Betrokkenen die ofwel (zeer) postief
ofwel (zeer) negatief zijn over het idee bevinden zich
in alle geledingen van het dorp zowel bij gebruikers
van de school, kerk als ‘t Trefpunt.
• Belangrijkste voordelen voor een MFC volgens de
invullers van de vragenlijst zijn: financiële motieven
& kostenbesparing, versterken van de onderlinge

samenwerking, binding en betrokkenheid bij
Laag Zuthem en de mogelijkheid tot het
bundelen van activiteiten onder één dak waardoor
ruimten, faciliteiten en voorzieningen efficiënter
worden benut, mogelijkheid om te werken aan een
modern en toekomstbestendig gebouw en de komst
van een MFC kan er voor zorgen dat er ruimte voor
woningen vrijkomt.
• Belangrijkste bezwaren/zorgen die men noemde
zijn: behoud van de eigen identiteit in een MFC, de
verenigbaarheid van functies in een gebouw (bijv.
rouw- en trouw tijdens schooltijd), financiële
bezwaren (schoolplein en ‘t Trefpunt zijn net
gerenoveerd, omgang met publieke en private
geldstromen in één gebouw, de vrijheid van de drie
instanties bij het nemen van beslissingen, de
complexere exploitatie die meer afstemming vergt
en er zijn zorgen over het behoud van historische
gebouwen voor Laag Zuthem.
• Belangrijke aandachtspunten die de invullers van de
vragenlijst mee willen geven aan de Verkenningscommissie, los van de formele vereisten zijn: de
toekomstbestendigheid van het gebouw, behoud
van de eigen identiteit van school, kerk en ’t
Trefpunt, de financiële haalbaarheid van het plan en
de betrokkenheid van omwonenden, kerkgangers en
ouders van schoolkinderen bij verdere planvorming.
• Meest genoemde wensen t.a.v. een mogelijk
toekomstig MFC gebouw zijn: het hebben van
ontmoetingsruimten, de toegankelijkheid van het
gebouw, aanwezigheid van een keukenruimte, de
mogelijkheid tot zaalhuur, veiligheid in het gebouw,
voldoende parkeergelegenheid, vergaderzalen,
flexibel in te richten ruimten, een kerkzaal,
klimaatbeheersing/energieneutraal gebouw en een
podium voor optredens.
Na afloop van de presenatie van de uiktomsten was er
ruimte voor vragen. Hierna volgen de gestelde vragen
met daarbij de antwoorden van de verkenningscommissie of van vertegenwoordigers van de besturen
van de drie gebouwen.

De gestelde vragen met daarbij de antwoorden
Waar is de vraag voor een MFC ontstaan?
 De opdracht kwam niet van de gemeente Raalte. De
vraag voor de verkenning is ontstaan vanuit dorp,
vanuit kerk en school. Via een breed uitgezette
enquête krijg je een reëler beeld dan wanneer je een
stemming onder een aantal groepen houdt.
Kunnen wij zien hoeveel mensen de enquête hebben
ingevuld en geen bewoner zijn van Laag Zuthem
(betrokkenen bij de kerk en/of school)?
 Nee, er is niet gevraagd naar de woonplaats. We
weten wel van welk van de drie gebouwen de
invullers gebruik maken. 6% van alle invullers komt
in géén enkel gebouw.
Wat is de eindconclusie? Moet er nu een MFC komen?
 Deze vragenlijst is nog maar één puzzelstukje in de
hele puzzel. De gemeente vroeg ons, hoe staat het
dorp erin? Vandaar deze enquête. Vervolgstappen
zijn o.a.: afstemming met de gemeente en een
haalbaarheids/scenariostudie. Vervolgens kunnen de
besturen van de drie gebouwen een go, no go
beslissing nemen.
Heeft de kerk niet het meeste belang bij een MFC,
omdat deze niet financieel door overheid wordt
ondersteund? Sommige bewoners in de zaal hebben
daar moeite mee.
 Een vertegenwoordiger van de kerk geeft aan dat zij
ook zonder steun van het dorp, financieel zelfstandig
verder kunnen. De kerk kijkt niet alleen vanuit het
kerkbelang, maar houdt hierbij ook het plaatselijk
belang voor ogen.
In de enquête kwam naar voren dat elke instantie
behoefte heeft aan eigen ruimtes. Gebruiken wij dan
alleen keuken en wc samen?
 Nee, het zou wel mooi zijn wanneer meerdere zalen
flexibel kunnen worden ingezet. Maar dit zal het
haalbaarheidsonderzoek verder moeten uitwijzen.
Kunnen alle drie de instanties ook financieel zelfstandig
verder gaan?
Betrokken instanties kunnen financieel zelfstandig
verder. Met deze verkenning willen wij onderzoeken of
we meer voor elkaar kunnen betekenen. Het is

een verkenning waarin wij willen uitzoeken hoe wij
de lasten (financieel en fysiek) kunnen verlichten en
het voor elkaar leuker en beter kunnen maken.
In hoeverre moeten wij rekening houden met
monumentale gebouwen? En moet het dorpshuis hier
wel in mee doen?
 Over de vraag of rekening moet worden gehouden
met de status van de monumentale gebouwen en
over de vraag of het dorpshuis in een MFC mee
moet doen moet n.a.v. haalbaarheidsondzoek meer
duidelijk worden.
Opmerking uit de zaal: alle dorpen in Raalte zijn
Katholiek, zowel school als kerk en dat het dan wat
makkelijker gaat.
Moet PB zich niet drukker maken over de visie van het
dorp?
 Dit zou een punt zijn om mee te nemen in de
dorpsvisie (dorpsplan).
Is de school bereid om verbouwing nog uit te stellen?
 Het is inderdaad een langdurig traject. De school
geeft aan dat dit vragen zijn die van toepassing zijn
na afronding van het haalbaarheidsonderzoek. Na
dit onderzoek is bekend hoelang een dergelijk
traject zal duren. Dan pas kan de school ook een
beter antwoord geven op deze vraag.
Aantal opmerkingen uit de zaal:
 Wanneer drie partijen samen gaan, dan zal elke
partij indentiteit inleveren.
 Enquête heeft veel reacties gekregen vanuit dorp.
 Een kerk kan niet inleveren op haar christelijke
identiteit.
Bestaat er een kans dat de school en de kerk alleen
samen gaan?
 Ook dat zal het haalbaarheidsonderzoek verder
moeten uitwijzen.
Is het niet verstandig om nog een extra persoon erbij
te nemen binnen de verkenningscommissie?
 Na het haalbaarheidsonderzoek zullen er
werkgroepen opgezet worden. Bij elke werkgroep
zullen er vanuit alle partijen deelnemers zijn.

Is er al een conclusie getrokken?
 Nee vanuit deze enquête niet, dit is één puzzelstukje
in de puzzel. We willen met gemeente Raalte in
gesprek gaan om een haalbaarheidsonderzoek te
starten. De school gaat in overleg met een adviseur
van bureau HEMM. Dit bureau is gespecialiseerd in
advisering rondom dergelijke trajecten. Met hen
wordt bekeken wat mogelijk is en wat nodig is om
vervolgstappen te bepalen.

Uit bovenstaande blijkt dat de verkenniscommissie
haar werkzaamheden pas kan afronden wanneer het
haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd. De commissie
heeft inmiddels contact gehad met onderzoeksbureau
HEMM die dit haalbaarheidsonderzoek verder zouden
kunnen uitvoeren. In juli wordt een overleg gepland
met HEMM, de besturen van de betrokken instanties in
Laag Zuthem en de gemeente Raalte.
Verkenningscommissie MFC Laag Zuthem

Wijnproeverij: wat wordt de nieuwe huiswijn van het Trefpunt?
Welke wijnen zijn het meest geschikt als huiswijn voor
het Trefpunt? Dat vroeg het Trefpuntbestuur zich af.
Om daar een goed antwoord op te geven, moest er
geproefd worden. Wijnhandel Henri Bloem werd in mei
naar Laag Zuthem gehaald met een assortiment rode,
witte en rosé wijnen.
Vader Co en dochter Tjeska Hartman wisten met veel
enthousiasme en passie de wijnen te beschrijven.
Naast vertegenwoordigers van het Trefpuntbestuur
waren er nog een twintigtal Zuthemer wijnliefhebbers
aanwezig die enthousiast mee wilden proeven. Zo
halverwege de avond waren alle zes de toekomstige
huiswijnen geproefd en beoordeeld door de
aanwezigen. Iedere deelnemer gaf per wijn een
aantekening en een cijfer van 1 tot 10. Dit
leverde het onderstaande resultaat op. Bij
de witte wijnen was er een duidelijk verschil
in de beoordeling, bij de rosé en rode wijn
waren de meningen verdeeld. Voor deze
wijnen is de uiteindelijke keuze bepaald
door te kijken naar de prijs/kwaliteit
verhouding, de aantekeningen van
deelnemers en de potentiële omzet.

Naast de toekomstige huiswijnen hadden Co en Tjeska
Hartman ook nog vijf specials (2x wit, 1x rosé en 2x
rood) meegenomen die geproefd werden.
Hoe later het werd, hoe lekkerder de wijnen gingen
smaken, of dat nu aan de ambiance lag of aan de
hoeveelheid reeds geproefde glazen, dat weet ik niet
meer zo goed. Maar met de nodige lekkere hapjes erbij
was het een gezellige avond. Alle deelnemers konden
zelf de geproefde wijnen ook bestellen voor thuis. Deze
werden diezelfde week nog thuisbezorgd.
Namens het Trefpunt en alle mede-proevers wil ik Co
en Tjeska Hartman bedanken voor de gezellige avond.
Zo af en toe moet ik er nog aan terugdenken als ik een
heerlijk glaasje wijn nuttig.

Uitslag proeverij
Witte wijn

Rosé

Rode wijn

Villa San Martino - Pinot Grigio
Waardering = 7

Domaine Grenache
Waardering = 6,84

Tempo al Vino - Primitivo
Waardering = 7,38

Winnaar o.b.v smaak

Winnaar o.b.v. inkoopprijs en
kwaliteit

Winnaar o.b.v. aantekeningen van
deelnemers, wordt gewaardeerd vanwege
de drinkbaarheid.

Bodega Sommos - Chardonnay
Waardering = 6,39

Mouliner Languedoc
Waardering = 6,88

Vinhas de Pegões - Syrah
Waardering = 7,44

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?
Er is sinds
februari weer
veel gebeurd
op onze school.
Het is gelukkig
al weer
normaal om
gewoon elke
dag naar school
te komen en te
leren, te werken, te spelen, elkaar te ontmoeten, na
bijna twee jaar van verschillende beperkingen.

Binnenkort hopen
we te zien en te
horen wat met dit
geld gerealiseerd
is, waar is hulp
geboden, wat is
mogelijk gemaakt.

Hoe anders is dit elders in Europa. In de Oekraïne is
oorlog en voor veel mensen en kinderen betekende dit
dat ze moesten vluchten. Er zijn ook in Laag Zuthem
vier gezinnen komen wonen. De vijf kinderen van deze
gezinnen zijn bij ons op school gekomen. Eerst kwamen
in maart Zhenya, Katja en Lubomir, later in mei gevolgd
door Emik en Stefan. Ze waren in het begin elke dag op
school, waarbij de communicatie best lastig was. We
wisten niet welk onderwijs ze gewend waren, welk
niveau van bijvoorbeeld rekenen, of ze nog eigen
lessen moesten volgen. Wat we wel zagen waren blije
kinderen die het fijn vonden om hier te komen en
konden genieten van vrij spelen en leren. Dankzij het
vertalen door Joke Harryvan en de aanwezigheid van
de moeders konden we elkaar steeds beter begrijpen.
Gaandeweg kwam er meer structuur in het
lesprogramma dat ze volgden, onder begeleiding van
stagiaire Vera en Onderwijs Assistente Martine. Veel
Nederlands leren, maar ook veel spelletjes doen en
lekker buiten spelen.
Na een paar weken konden ze ’s morgens naar de
taalklas in Heino, voor hen fijn omdat ze daar allemaal
klasgenootjes uit de Oekraïne hebben en om daar veel
les te krijgen in begrijpelijke taal. ’s Middags
zijn ze dan bij ons op school en doen hier mee
met de lessen.
Tijdens de Koningsspelen op 22 april was er een
sponsorloop, deels voor Timulazu en deels voor
de Oekraïne. We hebben een mooi bedrag van
ongeveer € 2500,- over kunnen maken naar de
Stichting “Kom over en help”.

Er wordt nu veel tijd gestoken in de eindmusical. Op de
dinsdag in de laatste schoolweek, dit jaar op 14 juli, is
altijd de afscheidsavond van de kinderen van groep 8.
Na de zomervakantie gaan 8 kinderen naar de
middelbare school.

In deze periode zijn er altijd veel activiteiten. Zo is
groep 7/8 op schoolkamp geweest in Hattem, op de
fiets heen en terug en veel buiten in het bos en in het
water. Ze hebben een fijn kamp gehad.

Groep 1 t/m 6 is op schoolreis geweest naar
Avonturenpark Hellendoorn. Ook zij hebben het prima
naar de zin gehad. Een prachtige dag, niet heel erg
druk, dus veel tijd om alle attracties te ervaren.
Afgelopen maandag,
20 juni, was de ANWB
op school. Misschien
heeft u nog gezien dat
er een testauto in
’t Solen steeds heen en weer reed, om de kinderen te
laten ervaren hoe lang het duurt voordat een auto tot
stilstand komt. Of misschien heeft u de kinderen van
de bovenbouw een parcours zien fietsen bij de kerk
aan de Langeslag. Daar is volop ruimte om te oefenen
wanneer je zwaarbeladen met je fiets naar Zwolle
moet naar de middelbare school. Ook in het Trefpunt
en op school waren voor de
jongere kinderen oefeningen te
doen. Een leerzame ochtend.
Tussendoor waren er ook nog
culturele activiteiten, eigenlijk
teveel om alles te noemen.

Nu worden de laatste Citotoetsen gemaakt, even een
moment om te kijken of ons onderwijs nog de juiste
resultaten laat zien. Hoe ver zijn kinderen in hun
ontwikkeling en wat is er nodig om het nieuwe
schooljaar goed te kunnen starten.
Volgend schooljaar zullen er andere klassen zijn door
de groei van het aantal leerlingen in de onderbouw.
We starten in augustus met een groep 1/2, een groep
3/4/5 en een groep 6/7/8.
Ik zal daar zelf niet meer bij zijn, ik neem voor de
zomervakantie afscheid als directeur van De Linde. Ik
heb met veel plezier ruim 10 ½ jaar, sinds 1 januari
2012, hier gewerkt. Als team hebben we de school
gemaakt tot wat het nu is, een kleine sfeervolle

dorpsschool, waar het onderwijs een goede kwaliteit
heeft, waar de resultaten goed te noemen zijn, waar
kinderen zich veilig voelen. Een school die klaar is voor
de toekomst.
Ik bedank iedereen voor het vertrouwen, het
meedenken en alle goede contacten. Het gaat u allen
goed, Adieu, ga met God.
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

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

Iedere vrijdagavond
Basisschool leerlingen en brugklassers
18.15 - 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

2 sep

Kubb

30 sep

Hockey/Basketbal

9 sep

Allesbal

7 okt

Slagbal

16 sep

Atletiek

14 okt

…. Verrassing!

23 sep

voetbal

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

Keeet Laag Zuthem heeft genoten van haar reünie.
Veel bewoners van Laag Zuthem herinneren zich de Keeet die de laatste jaren van haar bestaan op het terrein van
Kooijker van Dieren te vinden was. Voor wie niet bekend is met dit begrip, een keet is een ontmoetingsplek voor
jongeren, een door de jongeren zelf tot café omgebouwde schaft- of bouwkeet waar met elkaar gelachen, gehangen
en gefeest wordt. Vier jaar geleden sloot de Keeet op de Kolkweg voorgoed haar deuren en werd gesloopt. Dit
voorjaar vonden de voormalig Keeetbewoners het tijd voor een reünie. Teun van der Kolk, een van de
medeoprichters van de Keeet deed verslag van dit feest.
Dit voorjaar kwamen in het Trefpunt veel voormalig
Keeetgangers bij elkaar om oude tijden te herleven. Nu
de Keeet al vier jaar niet meer bestaat, bedachten we
om maar weer eens bij elkaar te komen. Voor sommige
bezoekers was het laatste Keeet bezoek al jaren
geleden, andere reünisten hielpen bij de sloop van de
keet.

Tevens zijn we, als vriendengroep, vele jaren met
elkaar op vakantie geweest. Naar verre landen, Center
Parks en de Zwarte Cross. Niks hield ons tegen. Dat
vierden we ieder weekend…. in onze Keeet.
Dit voorjaar, in ‘t Trefpunt tijdens de reünie, hebben
we alles herbeleefd via foto’s en filmmateriaal. Wat
hebben we weer gelachen met elkaar, onder het genot
van een heerlijke barbecue en schitterend weer.
De toekomstige Keeetgangers (onze kinderen) hebben
elkaar ontmoet en vermaakt op het springkussen. En
we zagen al een klik tussen de kinderen. Dat beloofd
vast nog meer mooie rustige jaren voor het dorp en
voor ons als zorgeloze ouders.

De Keeet heeft bestaan van 2002 tot
2018. Geweldige jaren. Voor veel ouders
een sociale en gezonde voedingsbodem
voor hun jeugd. Geen omkijken naar. We
vingen elkaar op. Organiseerden mooie
oud-en-nieuw feesten voor de
dorpsbewoners en deden (doen) altijd
fanatiek mee met zeskamp tijdens
Koningsdag. We maakten geen rotzooi,
we hadden enkel ‘skik’!
We sloten af met onze, voor de andere
Zuthemers ook bekende, Bingo Krakers:
Jarno van ’t Oever en Alert Reitsma. Wie
daarna nog zin had om verder te feesten
vertrok richting café De Baron in Heino.
Aanwezigen bedankt voor alle mooie
jaren met elkaar! We spreken elkaar
gauw weer.
Teun van der Kolk.
Mede organisator Keeet Reünie

Oranjecomité dankt Laag Zuthem voor een fantastisch Oranjefeest!
“50!” was het thema dit jaar en daar heeft heel Laag
Zuthem van kunnen genieten. Na een Covid pauze van
twee jaar was het weer mogelijk om een Koningsdag te
vieren zoals we dat gewend zijn. Twee dagen lang in en
rondom de feesttent aan het Weegel. Voor de
kersverse voorzitter Peter van Meerveld een mooi
moment om het stokje van Jaap Abbes over te nemen
en Koningsdag in Laag Zuthem samen met het
Oranjecomité weer op de kaart te zetten.
Wij kijken terug op een zeer succesvol Oranjefeest.
Traditiegetrouw trapten we op 26 april af met het
tentenbouwersfeest. De jeugd van Laag Zuthem liet
zijn muzikale zangtalent horen tijdens een karaokeshow.
Halverwege deze show ontstond er een
verrassingselement, burgemeester Martijn Dadema
kwam langs om onze oud voorzitter Jaap Abbes in het
zonnetje te zetten. Jaap ontving een Lintje voor al het
vrijwilligerswerk dat hij heeft gedaan in de laatste
jaren. Zo is Jaap actief betrokken bij de kerk, toneel,
buurtbus, Isala en hij is natuurlijk jarenlang de
voorzitter geweest van de stichting Oranjefeesten. Van
harte Jaap!
Daarna werd het voor ons spannend. Zou de
coverband “Bad Shoes” in staat zijn om net zo’n mooi
feest te bouwen als in 2019? De bandleden en technici
van “Bad Shoes” trakteerden ons op een zeer
energieke en
daverende show
die avond. Het
bleef tot het de
allerlaatste
nummer druk in
de tent.
Op Koningsdag leek alles mee te zitten, de zon scheen
heerlijk en al vroeg kwamen de eerste optochtdeelnemers richting feesttent. Ook burgemeester Martijn
Dadema was weer van de partij. De glimlach op het
gezicht van alle dorpsgenoten sprak boekdelen. Na de
optocht volgde de formele opening van Koningsdag en
zongen we gezamenlijk het volkslied en het Zuthems
feestlied.

De kinderen leefden zich de rest van de dag uit op de
springkussens, rodeostier en in de bootjes. Ze deden
mee aan de kinderspelletjes en Wibo van der Kolk en
Jan Hendriks rookten de heerlijkste vissen voor Laag
Zuthem. Nieuw dit jaar was de solex toertocht die door
de Zuthemer groep ‘als ’t lupt’ werd georganiseerd.
Meer dan 60 solexen vertrokken voor een prachtige
tocht door Salland. Bij het Trefpunt werd er een
workshop ghettodrums gegeven en onze eigen
troubadour Rob Krot wist een vrolijke noot aan het
geheel mee te geven. Verder was er bingo in de tent,
peuter- en kleuterdans en een fotoshow met meer dan
500 oude foto’s van het dorp.
In de tweede helft van de middag verzamelden zich 10
teams voor de zeskamp. Met een zelfgemaakt vlot
moesten ze zo snel mogelijk een aantal zaken over de
Wetering zien te krijgen. Dit gaf natuurlijk de nodige
hilariteit en een nat pak voor een aantal deelnemers.
De overige spelonderdelen waren gebaseerd op de
zeskampen die in de loop van de jaren zijn
georganiseerd. In het kader van het 50 jarig bestaan
van het Oranjecomité werden ze opnieuw gespeeld.
Na de tiener- en kinderdisco volgde de uitslag van de
zeskamp. Het team “De Keeet” met captain Gijs van der
Kolk ging er met de winst vandoor. Met slechts één
punt achterstand werd team Sjakka, die de vorige
editie won, tweede. Al met een spannende strijd!
Hieronder kun je de einduitslag nog eens rustig
nalezen.
Tot ’s avonds laat werd feest gevierd onder leiding van
DJ Wiebe die de nog altijd niet vermoeide voetjes van
de vloer wist te krijgen. Het bleef wederom lang
gezellig. Dit was in een notendop het Oranjefeest 2022.
Het was overduidelijk te voelen dat Laag Zuthem weer
toe was aan een mooi feest, hopelijk heeft u net als wij
enorm genoten. Mocht u zelf leuke foto's of video’s
van het feest hebben en wilt u die graag delen met
anderen? Mail ze ons, dan voegen we ze toe aan onze
fotopagina. Tot slot, hartelijk dank aan de bedrijven die
ons sponsorden, uw gift tijdens de collecte en aan alle
vrijwilligers die een bijdrage leverden aan deze
Koningsdag. Heeft u ideeën of suggesties, stuur ze ons
dan via: stichting.oranjefeest@gmail.com
Oranjecomité Laag Zuthem

Fotowedstrijd
Afgelopen Koningsdag toonden we een
PowerPoint met meer dan oude 560
foto’s. Uit deze PowerPoint werden 10
foto’s geselecteerd voor een
fotowedstrijd. Weet je alle antwoorden?
Je vindt deze verderop in deze
Dorpsomroeper.
2. Schrijf de 2 namen op
van de jongens die nu
nog in Laag Zuthem
wonen.

1. Waar werd dit gele gebouw
voor gebruikt?

3. Wiens moeder staat hier op de foto afgebeeld?

4. Dit is Gerrie Hakkers. Wat heeft
zij voor Laag Zuthem geschreven?

5. Schrijf de namen op van de toenmalige burgermeester
van Raalte en van de oud-voorzitter Oranje Comité die
nu ook burgermeester is.

6. Wat is de
naam van deze
oud voorzitster
van het Oranje
Comité?

7. Hoe heten deze 4 peuters van toen?

8. Wat is de naam van dit 6 kampteam?

9. In welk jaar werd Koninginnedag gevierd in deze
mooie grote tent?

10. Wat is
de naam van deze
allereerste voorzitter
van het Oranje Comité?

Gevlucht voor de oorlog in Oekraïne
Ik heet Marina. Ik ben hier naartoe gekomen met mijn
kinderen, dochter Zlata en zoon Lubomir. Zlata
studeerde op een school voor de kunsten, Lubomir is
gek op sport.
In Oekraïne was ik met verschillende dingen bezig,
zoals manager in een (banket)bakkersbedrijf.
Sommige van mijn vaardigheden komen goed uit
hier. Momenteel werk ik bij Buuffies in Heino.
Wij woonden in het zuiden van Oekraïene, de stad
waar we woonden, Mykolaiv, werd vanaf dag één
van de oorlog gebombardeerd. Eerst verhuisden
we naar vrienden van ons in het westen. Maar zelfs
daar begonnen de luchtaanvallen en
bombardementen. Mijn moeder en familieleden
verblijven op verschillende plaatsen in Oekraïne. Ik
dank God dat hij ons tot nu toe heeft bewaard.

Uit het niets kwam de mogelijkheid naar een veilige
plek te reizen. Ik ben de organisatoren, de mensen die
ons hebben gehuisvest en iedereen die ons op allerlei
manieren ondersteunt, heel erg dankbaar. Gods zegen
heeft mij hier gebracht, ik bid om vrede.

Ik heet Olena en ben christen. Ik werkte als een leraar
Chinees aan de universiteit van Kiev. Toen de oorlog
begon wilde ik mijn huis en familie niet verlaten. Mijn
ouders en mijn broer en zijn vrouw wonen nog steeds
in een voorstad van Kiev. Maar na twee weken van
Russische invasie in Oekraïne, toen het Russische leger
steden in de buurt van Kiev bezette, zoals Bucha, Irpin
en Borodianka, overlegde ik met mijn ouders en de
pastoor van onze kerk, en besloot ik naar het
buitenland te vertrekken.
Ik ben alle mensen dankbaar die mij geholpen hebben
deze vredige plek te bereiken. Ik stel de ondersteuning
van de Nederlandse regering, gewone mensen en de
kerk in Laag Zuthem enorm op prijs.
Ik bid elke dag voor vrede in Oekraïne en ik hoop dat
de oorlog spoedig eindigt zodat ik weer naar huis kan.
Tussen twee haakjes: Ik heb mijn kat meegenomen.
Ik heet Yuliana en ik woon, samen met mijn zoon, al
meer dan drie maanden in Laag Zuthem. Ik had nooit
gedacht dat ik zo lang mijn huis, mijn man en mijn
ouders zou verlaten. Maar de werkelijkheid van de
wereld om mij heen is niet anders. Ik ben heel
dankbaar voor het grote aantal mensen dat open voor
ons staat en alle liefde die jullie getoond hebben.
Een paar woorden over ons: ik ben 37 jaar en mijn
zoon is 8, we woonden in Kyiv. Ik werkte als (banket)
bakker, ik houd van alles dat met koken te maken
heeft. Daarom heb ik ook een baan gevonden in een

restaurant hier, het is heel erg leuk. Mijn man is
musicus, hij heeft vaak bijgedragen aan kerkdiensten.
Hij geeft online gitaarlessen en heeft ook zijn eigen
band. Zij treden op in verschillende zalen. Mijn zoon is
heel erg actief: hij houdt van zingen, zwemmen en
gitaarspelen. Hij studeerde in Oekraïne in een
theaterstudio.
Wij wachten allemaal tot deze beproeving is afgelopen
en onze familie weer bijeen kan komen. Maar voorlopig
moeten we zien verder te leven in deze nieuwe realiteit
en ons verheugen op elke dag die de Heer ons schenkt.

Ik heet Lena en ben al weer drie maanden in Laag
Zuthem, met mijn kinderen.
In Kyiv had ik (en heb ik nog) samen met mijn man een
bedrijf bestaande uit een koffiebranderij, twee
koffiehuisjes en een website voor verkoop van koffie
aan klanten. Het was verschrikkelijk druk, we werkten
24 uur per dag, 7 dagen per week. De kinderen gingen
naar de christelijke school en we hadden grote plannen
voor de toekomst…..
En nu ben ik hier, in Laag Zuthem.
Ik ben erg dankbaar voor:
 een huis om in te leven en de voortdurende hulp van
onze gastvrouw en gastheer
 de aardige mensen om ons heen
 de steun van de kerk
 de mogelijkheid om te werken
 en voor zo veel andere dingen.

Ik werk nu elke dag in een koffiebedrijf niet ver van
Laag Zuthem en probeer mijn bestaan te organiseren
zonder mijn man en mijn familie. Voorlopig is dat
mogelijk, dankzij God en de mensen om ons heen.

Fotowedstrijd
Antwoorden fotowedstrijd.

De antwoorden op de vragen bij de foto’s eerder in dit
nummer zie je hieronder.
De vijf winnaars kregen als prijs gebakken koeken van
Jan Westerbeek, voormalig bakker in Laag Zuthem. Jan
Westerbeek, hartelijk bedankt voor je bijdrage! Oud
Zuthemers vonden het fantastisch!
Speciale dank gaat ook uit naar Wim Jansen voor zijn
fotodatabank waar het Oranje Comité gebruik van
mocht maken.
Uitslag
1e Gert Nijhof
2e Jaap Abbes
3e Klazien Bekedam
4e Betsie Slot
5e Janneke Eikelboom

Kattenpoep
Geachte buurtbewoners,
Het is weer volop mooi weer, de deuren gaan open, de
kinderen kunnen weer in de tuin spelen: althans dat is
de bedoeling. Helaas zijn er hindernissen. Regelmatig
komen we katten tegen in de tuin en zelfs in huis. Dat
hoeft geen bezwaar te zijn maar als ze hun behoeftes
achterlaten vind ik dat wel heel erg. Het beestje kan
er natuurlijk niets aan doen.

1.

In dit gele gebouw kregen klas 1 en klas 2 les van
o.a. Juffrouw van Eerde

2.

Gerard Swiers en Dick van Munster

3.

De moeder van Janneke Eikelboom

4.

Het Zuthemer Volkslied

5.

Jean Paul Gebben en Jos Houben

6.

Tineke van Lenthe

7.

Daan Zielman

Margo Zielman

Bas van Munster

Benk Dijkslag

8.

Barabbish

9.

1991

10. Hein Maat



Wij hebben altijd dieren gehad, maar daar had
niemand buiten ons erf last van. Bij deze doe ik een
oproep aan dierenbezitters om hun katten binnen te
houden of aangelijnd buiten te laten, zodat een ander
er geen overlast van heeft en niet de stront ervan op
hoeft te ruimen. Ik denk dat het zo hoort.
Met vriendelijke groet,
Gerrit van der Weg

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).
Ongekende blijdschap
Wilfred heeft voor het eerst in zijn leven een
landingsbaan geopend waar nog nooit een MAF
vliegtuig is geland. Samen met collega Richie Axon
vlogen ze in juni 2022 naar Wetap. Drie jaar geleden
had de RAA (Rural Aistrip Agency) een survey gedaan
op de net nieuwe strip via een helikopter. Zij schreven
aanbevelingen, zodat er een vliegtuig kon landen. Er
kwam bericht binnen bij MAF dat alle aanbevelingen
waren opgevolgd en dat ze klaar waren om een
vliegtuig te ontvangen. En nu was het dan zo ver. De
mensen in Wetap wisten nog van niets. Er zijn maar
weinig communicatiemiddelen op deze plek en pas op
het laatste moment kwam er toestemming binnen van
MAF Management om daadwerkelijk een testlanding
te doen. Deze testlanding gebeurde zonder vracht en
zonder passagiers, met het oog op de veiligheid.

Wilfred komt aanvliegen bij Wetap

aanvliegen, of doen we een right-hand-circuit? Zo’n
eerste keer ben je jezelf aan het trainen hoe je het
circuit vliegt. Je bent altijd gericht op de
veiligheid, maar nu nog een beetje meer. Heel
bewust kijk je waar je heen gaat als je plotseling
door omstandigheden toch moet uitwijken (goaround). Die omstandigheden kunnen van alles
zijn: er is iets met het vliegtuig, er is iemand of
iets op de strip (zoals een hond), of je ziet iets
geks op de landingsbaan (zoals bijvoorbeeld
enorme stenen).

De landingsbaan

De omgeving van Wetap

Samen met Richie vloog Wilfred naar Wetap
toe. Voordat er daadwerkelijk geland kan
worden, hebben ze meerdere keren laag
over de strip heen gevlogen. Ziet alles er
goed uit van bovenaf, ziet alles er uit zoals
beloofd is en zien we geen gekke dingen?
Hoe staat het gras erbij? Zien we geen erosie
of afwateringskanalen midden op de strip?
Zijn er geen obstakels ergens op de strip?
Moeten we de strip via de linkerkant

Dit is een afbeelding van V2 Track, ons
trackings-systeem. Hier kan je zien hoe
vaak Wilfred over de strip heeft gevlogen.
Zoals je ziet waren dat vele rondjes!

Eindelijk vonden ze het veilig genoeg om te landen. De
mensen komen meteen aanrennen zodra Richie &
Wilfred uit het vliegtuig komen. Met ongekende
blijdschap rennen ze op de piloten af om ze te
omhelzen.
Kun je je voorstellen, dat na zoveel jaar hard werken er
opeens een vliegtuig daadwerkelijk landt? Kan je je
voorstellen dat mensen nu eindelijk een lijn hebben
naar de buitenwereld (zonder dagen te lopen/varen)?

Nu zijn er ambulancevluchten mogelijk, om mensen in
nood naar een ziekenhuis te vliegen. Nu kan er voedsel
worden ingevlogen, zodat mensen een meer
gebalanceerd dieet kunnen krijgen en bijvoorbeeld niet
alleen maar groenten eten. Nu kunnen er gasten
komen, zoals een medisch team of een zendeling (op
verzoek van de lokale mensen). Nu wordt er via het
MAF vliegtuig daadwerkelijk HOOP gevlogen! De
mogelijkheden zijn ongekend, en daarom is hun
blijdschap ook ongekend. Ze joelen en juichen. Ze
rennen op de piloten af, omhelzen hen en springen om
hun heen.
Binnenkort hopen we een eerste operationele vlucht
uit te voeren, met spullen of personen in het vliegtuig.
Dan zijn de mensen in Wetap voorbereid op de landing
en wordt er een uitgebreid feest verwacht.
Harriëtte

Wilfred Knigge bij de
landingsbaan in gesprek
met mensen uit het dorp.

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
Oproep voor vrijwilligers
Voor het Trefpunt zijn wij op zoek naar een aantal
Zuthemers die ons team van gastvrouwen/schoonmaakdames kunnen versterken. Heb je een paar
uurtjes in de week over en wil je wel wat bijverdienen?
Laat het ons dan even weten via
trefpuntinfo@gmail.com.
Ook zoeken wij naar uitbreiding van ons team van
huismeesters. Heb je tijd om het Trefpunt te openen
voor onze huurders? Dat kan overdag zijn of ’s avonds.
Houd je in de gaten dat ons Trefpunt netjes blijft en
ben je bereid wat hand- en spandiensten te verrichten?
Laat het dan weten aan één van onze bestuursleden of
stuur ons een mail op trefpuntinfo@gmail.com.

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 ZielemanKarkantzia,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.

Activiteiten TimuLazu
17 september 2022
13.00 – 17.00 uur
Bridgetoernooi in het Trefpunt.
Soep vooraf en brood na.
Aanmelden op www.10049.bridge.nl

Kerst 2022: de Kerstwandeling.
Aanmelden bij Lisanne van der Kolk of Joke Huisman
kringloop@timulazu.com
Gezocht:
Spelers/hulp organisatoren en manusjes van alles

8 oktober 2022
18.30 tot 21.30 uur
Puzzeltoernooi:
Wasgij puzzel van 1000 stukjes, vier personen per
team, drie uur de tijd om de puzzel te leggen. Strijd om
de wisselbeker.
Aanmelden bij steun@timulazu.com

Gezocht: vrijwilligers voor de Kringloopwinkel.
Kom je ons versterken, als vakantiekracht of als vaste
medewerker?
Aanmelden bij Lisanne van der Kolk of Joke Huisman
kringloop@timulazu.com

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
Jannie Lugtenberg, Grote Hagenweg 2a, 06-54262466, jannie@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, Edwin van der Weerd en
Liza van Munster. 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
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

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.

