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Bestuurspraat

Beste Zuthemers,
En dan is de vakantie alweer voorbij. De scholen zijn
weer begonnen en er worden opnieuw activiteiten
georganiseerd. Onder andere burendag op zaterdag 24
september. Erg gezellig, en fijn dat er zoveel animo was
van jong en oud. Top georganiseerd!
Op 1 september hebben wij tijdens onze vergadering
kennis gemaakt met onze nieuwe contactwethouder
Gerria Toeter. Samen met Henny Huis in ’t Veld, onze
contactambtenaar, hebben wij besproken waar wij als
PB mee bezig zijn, wat er zoal speelt in het dorp Laag
Zuthem en waar wij in de toekomst mee aan het werk
willen. Ook in dit gesprek kwamen nog een aantal
“oude” zaken aan de orde die de gemeente binnenkort
opnieuw gaat bekijken.
• Zo hebben we al meerdere malen aangegeven dat
het fietspad Kolkweg richting de Aalvangersweg er
slecht aan toe is en dat er groot onderhoud nodig is
om fietsers wat meer comfort te geven tijdens de
fietstocht.
• Ook de drempels in de Langeslag voldoen, volgens
ons, niet aan de normen (we krijgen veel klachten
van bewoners). Daar hebben we verschil van mening
over met de gemeente. Er zal opnieuw, door een
andere ambtenaar, worden gekeken naar de situatie.

Op het moment dat u dit leest is er waarschijnlijk een
2de informatieavond geweest in het Trefpunt die
aangekondigd is via een flyer die huis-aan-huis is
verspreid, zodat iedere belangstellende deze
informatieavond kon bijwonen. Mocht dit niet nog het
geval zijn, dan volgt de informatieavond binnenkort.
Dus er wordt voortgang geboekt.
Ook zal er nagedacht moeten worden over nieuwe
inbreiding/uitbreidingsplannen in Laag Zuthem.
MFC
Na de presentatie van de enquête tijdens de
jaarvergadering is Bureau Hemm een haalbaarheidsonderzoek gestart. Bureau Hemm zou dit al doen voor
de school maar gaat dit nu ook doen voor de plannen
voor een Multifunctioneelcentrum (MFC).
Er zal onderzoek gedaan worden naar 3 opties: 1:
School De Linde/ NGKG De Regenboog/ ’t Trefpunt. 2:
School De Linde/NGKV De Regenboog. 3: School De
Linde. De resultaten worden waarschijnlijk over een
maand bekend. De resultaten zullen eerst met de
verkenningscommissie MFC en de besturen van school,
kerk en Trefpunt worden gesproken en daarna bekend
gemaakt worden aan het dorp en alle betrokkenen.

Woningbouw: Kleine Hagen 2b
Hierover zijn wij in gesprek met de gemeente. Is het
misschien mogelijk dat er meer en kleinere kavels
kunnen worden uitgegeven? De gemeente is dit nu aan
het onderzoeken.

Zonneweide
Na meerdere gesprekken met de coöperatie, de
omwonenden en de grondeigenaar is er een plan
ingediend bij de gemeente voor het aanvragen van een
omgevingsvergunning. We hopen op een positief
bericht en dat de aanleg binnenkort kan beginnen.

Uit een eerdere informatieavond kwam duidelijk naar
voren dat er veel belangstelling is voor woningen voor
starters uit Laag Zuthem, dit kan dan misschien in CPO
(collectief particulier opdrachtgeverschap) verband.

Dorpsplan 2030
Begin dit jaar hebben wij al gemeld dat het PB aan de
slag wil met een dorpsplan voor 2030. Graag
ontvangen wij ideeën of onderwerpen die aandacht

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

www.richardbroodbezorging.nl
06-27856900

verdienen. Dit geldt natuurlijk zowel voor in het dorp
als voor het buitengebied van Laag Zuthem.
Tenslotte is het PB nog steeds ernstig op zoek naar
nieuwe bestuursleden. Jong/oud; man/vrouw,
iedereen is van harte welkom! Lijkt het jou leuk om
mee te denken over het dorpsplan 2030 of andere

ontwikkelingen binnen Laag Zuthem, neem dan contact
op met één van ons. Op de achterkant van deze
Dorpsomroeper staan onze telefoonnummers of stuur
een mail naar info@zuthem.nl.
Met vriendelijke groet,
Plaatselijk Belang Laag Zuthem.

Hoort zegt het voort…… Sinterklaasfeest zaterdag 19 november
De tent ligt weer droog ingepakt op zolder, we
genieten nog van de laatste heerlijke zomerdagen en
de scholen zijn alweer even begonnen. Kortom het zal
niet lang meer duren of u nuttigt de eerste pepernoten
alweer. De hoogste tijd voor het Sinterklaascomité in
Laag Zuthem om na te denken over de invulling van het
verjaardagsfeest van de Sint. Wat het programma
wordt blijft nog even geheim.
Beste (groot) ouders,
Alle inwoners en oud-inwoners van Laag Zuthem zijn
samen met de (klein)kinderen van harte welkom om
van dit feest te genieten.

Het is belangrijk dat alle kinderen tot en met 8 jaar
vóór 1 november een tekening inleveren (voorzien van
voor- en achternaam, jongen/meisje, leeftijd).
We vragen u om in een gesloten envelop een bijdrage
te geven voor het cadeau. U mag deze samen met de
tekening inleveren bij Ramona Slot, Kolkweg 32.
Alleen dan kunnen de regelpieten er voor zorgen dat er
een cadeau klaar ligt! Let op, geen tekening is geen
cadeau! Dus zorg dat de tekening van jouw (klein)kind
op tijd binnen is.
Tot dan, namens de regelpieten

Beste kinderen van Laag Zuthem,

Op zaterdag 19 november kom ik naar het Trefpunt in Laag Zuthem, om
daar mijn verjaardag te vieren! Kom je om 13.30 uur naar het Trefpunt om
bij mijn verjaardagsfeest te zijn? Ik heb er reuze zin in, jullie ook? Zorgen
jullie net als andere jaren weer voor de tekeningen om het Trefpunt op te
fleuren? Je kunt je tekening inleveren bij Ramona Slot, Kolkweg 32.
Tot dan,
Hartelijke groet,

Jeugdclub Laag Zuthem start na de herfstvakantie
Het nieuwe seizoen van de jeugdclub Laag Zuthem
staat op het punt te beginnen! Net als vorig jaar start
er weer één groep in het Trefpunt op de vrijdagavond.
Start: Vrijdag 4 november van 18.30 tot 19.30 uur.
Onder de enthousiaste leiding van Jeannette, Maarten,
Ramona, Vera, Eilien en Chiara gaan de deelnemende

kinderen weer een gezellige tijd tegemoet met veel
leuke activiteiten.
Heeft u vragen?
Wilt u dan bellen met Ramona 06-23959961.
Wij hebben er weer zin in!

De Clubleiding

Chr. Basisschool ‘De Linde’
In de Dorpsomroeper mogen wij vanuit de Linde ook iets van ons laten horen. Er
valt altijd meer te vertellen dan wat in dit artikel past, want op school gebeurt
altijd wel iets. Dat maakt het juist zo leuk. Samen met de kinderen genieten we
daarvan en hopelijk leest u met plezier met ons mee in deze bijdrage.
Op maandag 29 augustus zijn we het nieuwe
schooljaar begonnen. Fijn om na de
zomervakantie weer zoveel blije gezichten te
zien! Samen dachten we na over de ‘vruchten
van de Geest’ en hoe we met elkaar om
willen gaan. Hoe kunnen we een school zijn
waarin we mogen groeien en bloeien?
We zijn dit schooljaar gestart met 37 kinderen
die verdeeld over 3 groepen les krijgen. In groep 1/2
zitten nu 12 kinderen, in groep 3/4/5 zitten 11
kinderen en in groep 6/7/8 zitten 14 kinderen. Kleine
groepen dus, met veel aandacht voor het individuele
kind. In deze combinatiegroepen is het belangrijk dat
kinderen zelfstandig leren werken en goed samen
kunnen werken. Groep 3 is in de ochtenden grotendeels opgesplitst van groep 4/5, zodat veel aandacht is
voor het aanvankelijk leren lezen en rekenen.
Voor de zomervakantie namen
we afscheid van
Pleunie Schoone
-welle met een
prachtig feest in
Engelse sferen.
We zullen haar
enthousiasme en
betrokkenheid
missen. Pleunie
gaat haar
talenten inzetten
op andere
scholen. Dat gaat
vast goedkomen.
We zijn blij dat de ontstane vacature ingevuld kon
worden door Martin Tempelman. Hij is nu directeur op
De Spoorzoeker in Wezep en bij ons.
Naast Martin ben ik (Mieneke) nu twee dagen per
week op school werkzaam voor taken in de
leerlingenzorg en voor directietaken.

Aan mij ook de eer om de
stukjes voor de Dorpsomroeper
te schrijven.
Verder mochten we ook
meester Niels verwelkomen op school. Hij vult het
ziekteverlof van juf Janneke en het ouderschapsverlof
van juf Karen in groep 3/4/5 in.
Dit schooljaar gaan we verder met een aantal
ontwikkelpunten waar we vorig schooljaar al mee
gestart zijn. Dan gaat het over meer dan de gewone
schoolvakken alleen. Denk bijvoorbeeld aan kinderen
zich meer eigenaar laten voelen van hun eigen leren,
portfolio’s enzovoort. Ook een gezonde sociaal
emotionele ontwikkeling vinden wij belangrijk. Daarom
zijn we eind van vorig schooljaar gestart met de
Kanjerlessen en zal dat dit jaar verder uitgediept
worden. We gaan de methode Wonderlijk Gemaakt
invoeren om op een positieve manier met de kinderen
bezig te gaan over relationele en seksuele vorming.
Samen met het team hopen wij zorg te dragen voor
een goede voortgang van kwalitatief goed onderwijs in
dit mooie dorp.
Wanneer u benieuwd bent hoe we dat doen, komt u
dan gerust eens langs. Wij vertellen er met plezier
over. Ook kunt u andere ouders uit het dorp vragen
meer te vertellen over onze school en hun ervaringen.
Tot zover de bijdrage van school voor deze keer. We
hopen nog veel van ons te laten horen in de
Dorpsomroeper.
Met vriendelijke groet, namens het team,
Mieneke Aalberts
Tel: 0529-497508;
e-mail: mienekeaalberts@ijsselrijk.nl

Nieuws van de Evenementencommissie
Ook al is het nu weer herfst, nog even een terugblik op
de zomer. Want op 7 juli was de ladies night. Met een
gezellige club dames hebben we genoten van de film
Edie. Een mooie, grappige film die bij iedereen in de
smaak viel. Zo ook de hapjes, drankjes en natuurlijk de
goodiebag die iedereen mee naar huis kreeg.
Na de zomervakantie was de Burendag het volgende
evenement. Met een opkomst van 200 personen was
de barbecue weer een groot succes. Dit jaar een
kortere invulling van de dag, maar gezien het weer was
dit niet erg. Al regende het soms een beetje, de

springkussens werden goed bezocht en in en om het
Trefpunt vermaakte iedereen zich prima!
Op 29 oktober staat het laatste evenement van dit jaar
gepland: de griezelavond/ spokentocht.
Iedere durfal vanaf 12 jaar kan zich opgeven. Dus heb
jij zin in een thrillernight? Geef je dan op! Alleen bij
voldoende deelnemers kan dit evenement doorgaan.
Ook zoeken we nog spoken of andere engerds voor
deze avond om de deelnemers de stuipen op het lijf te
jagen. Geef je ook op voor een onvergetelijke avond!
Groeten van de EC

Winterprogramma Sportcommissie
Het sporten op de vrijdagavond zit er weer op voor dit
jaar. Het blijft leuk om het enthousiasme te zien bij de
jeugd. De jeugd van 12-18 jaar is in juni naar de
kartbaan geweest. Iedereen heeft genoten van de
snelheid van een kart en ook van de aansluitende BBQ
bij het Trefpunt.
Activiteiten voor de winterperiode
Voor alle kinderen van de middelbare school:
Vrijdag 18 november: Zwemmen in de Scheg
Vrijdag 20 januari:
Schaatsen in de Scheg

Te zijner tijd kun je je opgeven via de appgroep
“Activiteiten Laag Zuthem”.
Over de Appgroep:
Deze is bestemd voor alle jeugd (van 12 tot ongeveer
18 jaar) uit het dorp en het buitengebied van Laag
Zuthem. Als jij (of je zoon of dochter) nog niet in die
appgroep zit kun je je melden bij Annemiek Derks van
de sportcommissie (app naar 06-24567295) of
Jeannette Hubers (app naar 06-54992051), dan voegen
wij je toe.
Sportieve groeten van de sportcommissie

Vertrektijd ongeveer 18.00 uur.

TimuLazu

Kerstwandeling
Voor de kerstwandeling zijn wij nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen.
We zoeken spelers en helpers voor het organiseren. Aanmelden graag voor 23 oktober via
kringloop@timulazu.com.

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).
De wonderen van de natuur in PNG
In augustus kwamen mijn ouders op bezoek bij ons in
PNG en dat was natuurlijk een feestje!
Wat is het leuk om je eigen plekje te laten zien en het
leven dat we hier samen hebben opgebouwd. PNG is
niet super toeristisch, maar heeft wel heel veel moois
en lekkers te bieden. Het land heeft een tropisch
klimaat en de natuur brengt dus hele andere vruchten
voort dan de Nederlandse grond. Dat is en blijft een
leuke ontdekkingstocht .
Op de markt
kochten we
allerlei vruchten:
verschillende
soorten bananen,
mango en kulau.
Een kulau is een
jonge groene
kokosnoot die
veel water en
weinig vruchtvlees heeft. Hij is
eigenlijk nog niet
helemaal ‘rijp’, en
wordt dus ‘te vroeg’ handmatig uit de boom gehaald.
Je krijgt alleen een mooie bruine noot (met veel
vruchtvlees) als je wacht tot hij uit zichzelf op de grond
valt. Het voordeel van een kulau is dat het vol zit met
kokoswater dat heerlijk dorstlessend is. Je moet flink
hakken voordat je bij de daadwerkelijke noot bent en

dan nog een gat in de noot zien te maken zodat je eruit
kan drinken. Verwar dit kokoswater niet met
kokosmelk, dat wordt juist gemaakt van geschraapt
vruchtvlees uit de bruine kokosnoot.
Met mijn ouders gingen we
Vanille
naar een eiland om te laten
zien hoe mensen zonder
stroom, zonder waterleiding en zonder gasfornuis
leven. Daar kregen we een
hele rondleiding langs alle
vruchtbomen. Mijn ouders
vonden het heel bijzonder
om de vanille te zien
groeien, die groeit zoals
klimop. Overal hangen groene stokjes. Die stokjes
moeten geplukt en gedroogd worden, en dan krijgen
ze die bruine kleur. Velen in Laag Zuthem genieten nu
hopelijk van de gekochte vanille. Zo leuk om jullie wat
van hier te geven!

Kulau

De cacaoboom was de volgende
interessante boom, een boom die een
soort langwerpige meloenachtige
vruchten draagt. De witte noten in de
vrucht worden gedroogd en verkocht. De
lokale mensen weten
wel dat er chocolade van
wordt gemaakt, maar
dat is hier zo duur dat ze
het eigenlijk nooit zelf
proeven.

Cacao noot

De eigenaar van deze bomen zei dat het op het
moment een slechte markt was, dat het nauwelijks het
werk van plukken, drogen en vervoeren waard was.
Op de foto zie je de onrijpe vrucht (groen en rood), de
rijpe vrucht (geel) en een verrotte vrucht (bruin).
Terug
in Wewak liepen we een rondje op onze
Cacao
noot
compound. Ik kan wel overal foto’s van laten zien,
maar dan hebben we een hele dorpsomroeper nodig .
Bij ons groeien papaja’s, passievruchten, ananassen,
bananen, bread-fruit, jack-fruit en soursop. Google
maar of kom een keer langs om het zelf te proeven .
Ik kan je verzekeren dat ik nog nooit zulk lekker fruit
heb gehad als hier in PNG. Wat een rijkdom en iets
waar we enorm van genieten.
Harriëtte

IJsselvrouwen is weer gestart na de zomer!
Vrouwengroep IJsselvrouwen is een gezellige club
vrouwen met en voor leden uit Windesheim en
omgeving (zoals o.a. Windesheim, Zwolle-Zuid, Herxen,
Laag Zuthem). We hebben maandelijks (op de 1e
dinsdag van de maand) een bijeenkomst in het
Dorpshuis te Windesheim met vaak interessante,
informatieve, maar met regelmaat ook vrolijke
onderwerpen. De avonden starten om 19.30 uur. De
zaal is open vanaf 19.15 uur.

Ook organiseren we elk jaar
als afsluiting van het seizoen
een gezellig uitje voor alle
leden. Zo zijn we afgelopen
mei naar het
gevangenismuseum in
Veenhuizen geweest met
elkaar, maar een dagje met de bus naar Den Haag op
Prinsjesdag hebben we ook al eens beleefd.

Komend najaar hebben we de volgende boeiende/
leuke onderwerpen en activiteiten op de planning
staan:
4 oktober: Lezing door Jolanda Doornbosch, kind
van ouders met een verstandelijke beperking
1 november: Komisch duo Turbo Toos en Super
Stien (€ 7,50 voor niet-leden)
13 december: Naar de Orchideeënhoeve in
Luttelgeest (Lichtjesroute)
20 december: Kerstviering

Kom eens vrijblijvend kijken (dat mag 2 keer) op één
van onze bijeenkomsten en wie weet vind je het net zo
leuk als dat wij het vinden. Weet je in ieder geval van
harte WELKOM!

Voor 2023 zijn we ook al bezig met een boeiend en
interessant programma. Maar dat blijft nog even een
verrassing. We raden je daarom aan gewoon eens
vrijblijvend te komen kijken.
IJsselvrouwen heeft verschillende subgroepen zoals
een fiets-, cultuur-, zwem-, lees-, handwerk- en een
creabeagroep, waar je als lid eventueel bij aan kan
sluiten.

Voor de contributie hoef je het niet te laten want die
bedraagt slechts € 40,00 voor een heel jaar! Waar vind
je nog zoveel ontspanning en gezelligheid voor zo
weinig geld?!
Om een kleine indruk te krijgen van onze activiteiten
kijk dan eens op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/IJsselvrouwen.
Voor meer informatie of bij vragen mag je ook gerust
contact opnemen met de voorzitter van IJsselvrouwen:
Marietje Kluiver via telefoonnummer 06 21477250 of
via mail: marietjekluiver@gmail.com of met de
secretaresse Ans Eikelboom, telefoonnummer
06 25057139 of via mail: t.eikelboom5@hetnet.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

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
WK voetbal Qatar
In november speelt het Nederlands elftal het WK in
Qatar. Uiteraard moedigen wij het team aan tijdens de
groepswedstrijden. Deze zijn op:
Maandag 21 november 17:00 uur Senegal – Nederland
Vrijdag 25 november
17:00 uur Nederland – Ecuador
Dinsdag 29 november 16:00 uur Nederland – Qatar
Voor een goede warming up gaat de deur van het
Trefpunt 30 minuten voor aanvang van de wedstrijden
open. Kom zoveel mogelijk in het oranje! Ook voor een
zinvolle 3e helft en een gedegen nabeschouwing kun je
terecht in het Trefpunt. Als het Nederlands elftal de
volgende ronde bereikt gaat het feest uiteraard verder
en zijn we ook open bij de volgende wedstrijden.
Oud ijzer
Op zaterdag 29 oktober kun je tussen 09:30 en
11:00 uur weer oud ijzer inleveren bij het Trefpunt. De
opbrengst komt ten goede aan ons dorpshuis.
Vrijwilligers
Het Trefpunt draait niet zonder vrijwilligers. Dat
betekent dat we altijd op zoek zijn naar Zuthemers die

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.
iets willen betekenen voor het dorp. Heb je een paar
uurtjes over om ons te helpen het Trefpunt schoon te
houden (tegen een vergoeding)? Of wil je meedenken
en -praten in het Trefpuntbestuur? Meld je dan aan via
trefpuntinfo@gmail.com.
Nieuwsbrief
Ontvang jij de maandelijkse digitale nieuwsbrief nog
niet? Stuur dan een mail naar trefpuntinfo@gmail.com.
houden wij je op de hoogte
van alle activiteiten.

Toneelvereniging Hakke Takke is alweer aan het oefenen.
Na een corona-pauze van twee jaar is toneelvereniging
Hakke Takke weer bijeen gekomen. De leescommissie is
geslaagd in zijn missie: er is een toneelstuk uitgekozen
dat een hoop hilariteit zal gaan brengen. De leden van
toneelvereniging Hakke Takke zijn dus driftig aan het
oefenen op de teksten, de posities en de bewegingen
op het toneel. Zonder al te veel op de inhoud van het
toneelstuk in te gaan vragen we ons steeds opnieuw af:
“Maar wie is dan de vader?”
Dit seizoen staan er twee leden voor het eerst op de
planken, dus is het voor hen extra spannend.

We hopen jullie allemaal te zien in het voorjaar van
2023 en gaan er voorzichtig vanuit dat de coronapandemie dan dusdanig onder controle is dat we
kunnen optreden voor volle zalen, maar daarover
zullen jullie in de volgende dorpsomroeper meer
kunnen lezen.
Als het je leuk lijkt om mee te spelen, kom dan op een
van de woensdagavonden eens langs in ‘t Trefpunt om
de sfeer te proeven.
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
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.

