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Dorpsomroeper zich langzamerhand weer meer en 
meer vult met mooie ontwikkelingen, activiteiten en 
initiatieven die door jullie worden aangedragen.  
Wij wensen jullie veel leesplezier! En kijken uit naar 
jullie mooie bijdragen en ideeën voor de volgende 
Dorpsomroepers in 2023. Neem gerust contact met 
ons op als je iets hebt dat je graag zou willen plaatsen.  
Tot slot wensen wij iedereen en allen die jullie dierbaar 
zijn mooie kerstdagen en een gezond en goed 
nieuwjaar. 

De redactie, Willem, Linda en Evelien  

Het werk is nog niet gedaan. De Werkgroep Landschapsonderhoud van IVN Olst-Wijhe, kortweg de Knotploeg, 
zal in januari 2023 het werk aan deze knotwilgen afronden.  

Het werk is zeker nog niet gedaan.  
Net als door de knotploeg, wordt op veel plaatsen in 
en rondom Laag Zuthem continue hard gewerkt om 
het dorp mooi en levendig te houden. Fijn dat dit 
mooie werk, ondanks alle corona-gerelateerde 
beperkingen van de afgelopen jaren, door is gegaan. 
Wij mochten jullie hierover informeren via de 
Dorpsomroeper. Dit vroeg in coronatijd van onze kant 
wel eens de nodige creativiteit doordat er weinig 
momenten van ontmoeting in het dorp waren. Maar 
het lukte toch iedere keer weer. Fijn om te zien dat de  



 

 

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

 

 www.richardbroodbezorging.nl   
  

 06-27856900 



We vertellen u graag 
over hoe we werken 
en wat De Linde een 
fijne school maakt. 
Ouders met oudere 
kinderen die op zoek zijn naar een andere school zijn 
eveneens welkom voor een rondje door de school of 
een gesprek. Mocht de datum niet uitkomen, neem 
dan gerust even contact op voor een nieuwe afspraak. 
We hopen dat ouders en kinderen die nu al betrokken 
zijn bij De Linde zo tevreden zijn over school dat ze ook 
anderen aanmoedigen om hun kinderen hier op school 
te doen. En mochten er dingen zijn die geen reclame 
zijn voor de school, dan gaan we daar graag het 
gesprek over aan. We hebben elkaar nodig om te 
spiegelen en te groeien en zo samen te zorgen voor 
een unieke school waar onderwijskwaliteit en oog voor 
iedereen hoog in het vaandel staan.  
 
Tot zover de bijdrage van school voor deze keer. We 
wensen jullie allen fijne feestdagen en alle goeds voor 
het nieuwe jaar.  
 
Met vriendelijke groet, namens het team,  

Mieneke Aalberts  
Tel: 0529-497508;  

e-mail: mienekeaalberts@ijsselrijk.nl  

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.   

Nu de dagen korter en kouder worden, is 't vast fijn om 
binnen met de lichtjes aan te lezen over het wel en 
wee in Laag Zuthem. 
 
Op school komen we ook steeds meer in de 
decemberstemming. De lootjes voor Sinterklaas zijn 
getrokken, de liedjes voor de playbackshow worden 
hard geoefend. Vol verwachting klopt ons hart...  
Verder leven we toe naar de kerstviering. Zoals het er 
nu uit ziet, kunnen we dat dit jaar weer met elkaar in 
de kerk vieren. Daar kijken we naar uit. Samen zingen, 
bidden en bedenken hoe God mens wilde worden en 
zo dicht bij ons komt. 
En zo komen we ook al snel bij de kerstvakantie. Twee 
weken vrij, tijd voor elkaar en tijd voor jezelf. Hoe fijn 
is dat!  
 
Op 9 januari gaan we dan hopelijk vol nieuwe energie 
weer van start. Die energie hebben we ook wel nodig 
omdat de tussentoetsen er ook al snel aan komen. We 
zijn benieuwd welke groei de kinderen hebben 
doorgemaakt in de afgelopen periode en hoe we dat 
terugzien in hun toetsen.  
 
Op donderdag 26 januari zal het Open Huis zijn op De 
Linde. Ouders met kinderen die nog geen 4 jaar zijn, 
zijn van harte welkom om kennis te komen maken.  

Open dag 

Donderdag 26 januari 2023 

U bent tussen 9.00-12.00 uur of 
13.00-14.00 uur van harte 
welkom op onze school. Loop 
gerust binnen voor een kennismaking en rondleiding. 

Graag tot dan! 

Namens het team, Mieneke Aalberts 
Tel. 0529-497508 

e-mail: mienekeaalberts@ijsselrijk.nl  
Adres: Kolkweg 41, Laag Zuthem. 

Basisschool de Linde heeft een 
christelijke identiteit, maar staat 
open voor iedereen. Bijna 40 
kinderen krijgen er dagelijks les 
in een veilig en kleinschalige 
omgeving. We kennen een fijne 
manier van samenwerken en 
omgaan met elkaar. Basisschool 
de Linde is een school met een 
enthousiast team en zeer 
betrokken ouders.   



 

 



Sint in Laag Zuthem 



 

 



Het laatste evenement van 2022 was de Spokentocht. 
29 oktober was het in de bossen rondom den Alerdinck 
weer erg angstaanjagend. Opgewarmd met een filmpje 
in het Trefpunt, vertrokken de groepjes één voor één 
naar het bos. Tenminste... degenen die nog durfden....  
Veel gegil en hilariteit; de spoken hadden zich enorm 
goed uitgedost en ingeleefd. Bij terugkomst in het 
Trefpunt werd er nog gezellig nagepraat en 
gelachen. Wij willen alle spoken, de chauffeurs van het 
busje en de deelnemers nogmaals bedanken. Het was 
een zeer geslaagde avond! 

Dan ook nog ander nieuws. Laurens en Judith gaan de 
EC verlaten. Zij hebben zich jaren ingezet en wij zullen 
hun gezelligheid en organisatiekunde missen. Gelukkig 
hebben we sinds kort twee nieuwe leden: Rik van 
Dommelen en Nick van 't Oever. Welkom beiden! 
 
2022 was een leuk evenementenjaar. We gaan volgend 
voorjaar weer een nieuw programma in elkaar zetten 
en hopen jullie allemaal weer te zien. Iedereen fijne 
feestdagen en tot volgend jaar! 

De Evenementencommissie (EC)  

Nieuws van de EC 

We zijn hartelijk ontvangen en zijn 
hier dankbaar voor. We hopen 
bovenal ook zelf een goede  
buur(vrouw) te zijn. 

Even voorstellen 

Hoi!  
Wij zijn Lieke en Bart en stellen ons graag even voor. 
Lieke(33) komt oorspronkelijk uit Hardinxveld-
Giessendam en Bart(31) uit Slagharen. 
Lieke werkt als docente op het VMBO en Bart werkt in 
de voedselindustrie. Onze vrije tijd besteden we graag 
aan sporten, kamperen, de moestuin en Bart mag graag 
“klooien in de schuur”. We woonden samen in Zwolle 
waar we ons huis hebben opgeknapt. Toch waren we al 
enige tijd op zoek naar een plek met iets meer ruimte, 
bij voorkeur in een groene omgeving. Deze plek 
(Kolkweg 10) kwam op ons pad en we waren direct 
verliefd. De plek vinden we fantastisch en we gaan aan 
de klus om het huis naar ons zin te maken. Inmiddels 
zijn we een paar maanden verder en kunnen we zeggen 
dat we ons in Laag Zuthem helemaal thuis voelen.  



We hopen jullie allemaal te zien op  
vrijdag 10 of zaterdag 11 maart 2023. 

 
Omdat er maar weinig leden zijn die meespelen is het 
erg lastig om passende toneelstukken vinden. 
Daarnaast zullen er volgend jaar twee leden stoppen 
dus zijn we op zoek naar versterking. 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.  
 

Hakke Takke wenst iedereen alvast prettige 
feestdagen en een gelukkig en gezond 2023. 

 
Roel Mikx (namens toneelvereniging Hakke Takke) 

Cacao noot 

Na een coronapauze van twee jaar is toneelvereniging 
Hakke Takke al weer weken aan het oefenen. Iedere 
woensdagavond komen de leden bij elkaar en wordt er 
driftig gerepeteerd zodat het  toneelstuk  

“Maar wie is dan de vader?”  
zo goed mogelijk kan worden uitgevoerd.  
 
Hein Draagsma is duidelijk de baas in huis, eigenlijk 
heeft zijn vrouw Doortje geen leven met hem. Zij is een 
onderdanige vrouw en doet alles wat Hein haar 
opdraagt.  
Als Annette Blankenstein en haar zoon Frans hun 
nieuwe buren worden verandert er veel. Hein en 
Annette blijken elkaar te kennen van vroeger en zij 
beweert dat haar zoon Frans van Hein is. Hein probeert 
dat op allerlei slinkse manieren voor zijn vrouw en 
dochter Lydia verborgen te houden. Dat wordt wel 
erg moeilijk als Lydia en Frans op elkaar verliefd raken. 
Nog moeilijker wordt het als Doortjes moeder op visite 
komt. Zij is iemand die zich overal mee bemoeit en 
Hein beslist niet mag, omdat hij haar in een oude 
lekkende caravan ergens op de hei heeft gedumpt.  
Tot overmaat van ramp ontmoet Doortje haar 
vroegere vriend Gert de Bock en ziet het ernaar uit dat 
zij Hein zal verlaten.  
Als er dan ook nog een huwelijkstherapeute wordt 
ingeschakeld door de moeder van Doortje dan ziet 
Hein in dat zijn spel gespeeld is en dat het beter is, 
alles tegen Doortje te zeggen. Maar Doortje heeft nog 
een verrassing in petto… 

Terwijl de winter officieel 
nog moet beginnen is het 
Oranje comité al weer druk 
bezig met de voorbereiding 
van de festiviteiten op 26 en 
27 april 2023. 

 
We hebben er weer reuze veel zin in en na lang beraad 
hebben we als thema gekozen voor:   

“Disnie Zuthem, the happiest place on earth”.  
Dit alles is met een knipoog naar Disneyland, maar dan 
midden in Laag Zuthem.  

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 

Met dit thema kunnen wij 
alle kanten op om er een 
vrolijk feest van te maken. 
Maar dit geldt ook voor de 
inwoners van Laag Zuthem, 
zij kunnen hun creativiteit 
kwijt in de optocht (voor jong en oud) en de zeskamp.  
Hoe het programma er uit komt te zien, dat blijft nog 
even een verrassing….  

We wensen jullie fijne feestdagen  
en een spetterend 2023. 

Roel Mikx (namens het Oranje comité) 

Vrijdag 10 en zaterdag 11 maart weer een spetterende en hilarische uitvoering 
van Toneelvereniging Hakke Takke. 



Een nieuwe school! 
Yifki is een kleine plaats in de hooglanden van 
Papoea Nieuw Guinea. Vanuit Wewak is het 
ongeveer 45 minuten vliegen. Er gaat geen 
enkele weg naar toe. 
 
Het plan in Yifki is om een hele nieuwe school te 
bouwen! Al het hele jaar vliegen Wilfred en zijn 
collega Andy er bouwmaterialen naar toe. Er 
past ongeveer 1000 kilo in één vliegtuig. En 
Wilfred & Andy zijn al zeker 10x heen en weer 
gevlogen.  
De foto's van het oude schoolgebouw laten wel zien 
hoe hard het nodig is dat er iets nieuws komt. Er is 
meer ruimte nodig, zodat iedereen in het klaslokaal 
past, zich goed kan concentreren en zich kan 
voorbereiden op de toekomst. 

Wanneer Wilfred landt in Yifki, helpen alle kinderen de 
bouwmaterialen naar de nieuwe schoolplek te dragen. 
Gaaf, om mee te mogen helpen aan je eigen nieuwe 
school! 

Henriëtte Knigge 

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). 



 

Adres:  Kolkweg 29 8055 PS Laag Zuthem  
Telefoon:  06 54708887 
E-mail:  gij.lubbers@planet.nl 

 



We kijken terug op een mooi jaar, waarin de 
verschillende activiteiten in het Trefpunt weer zijn 
opgestart.  
 Zo kun je elke eerste vrijdagavond van de maand 

genieten van een heerlijke en verrassende maaltijd 
bij Samen aan Tafel. 

 Gerrit en Mathilde van Erven hebben weer een 
aantal leuke en gezellige bierproeverijen 
georganiseerd. 

 Je kan elke derde woensdagochtend van de maand 
een heerlijk kopje koffie komen drinken bij Gerrie en 
Marloes. 

 We hebben in het café het Nederlands elftal 
enthousiast aangemoedigd tijdens het WK voetbal. 

 Lynn en Noel Shannon traden op voor een 
enthousiast publiek tijdens de Ierse avond 

 En het Trefpunt wordt weer volop benut voor 
vergaderingen, door de jeugdclub, de biljarters, de 
evenementencommissie etc. 

 
Om de sfeer nog wat te verhogen heeft een aantal 
vrijwilligers het Trefpuntcafé een make-
over gegeven. Heb jij het resultaat al 
gezien? Op deze foto een kleine 
impressie. 
 
Van 22 december tot en met 1 januari is 
het Trefpunt gesloten en genieten ook 
onze huismeesters en schoonmaakdames 
van een welverdiende kerstvakantie. 
 
Op 13 januari 2023 beginnen we het 
nieuwe jaar goed met de 
Nieuwjaarsborrel. De zaal is open vanaf 
19:30 uur. Uiteraard ontvangen we je met 
koffie en een oliebol. Meer info volgt 
binnenkort in de Trefpuntnieuwsbrief.  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 

Ontvang je de nieuwsbrief nog niet? Stuur dan je 
mailadres naar trefpuntinfo@gmail.com en je ontvangt 
elke maand een overzicht van alle activiteiten in het 
Trefpunt. Wil je het Trefpunt huren voor een feestje of 
activiteit? Stuur dan een mail naar 
verhuurtrefpunt@zuthem.nl. 
  

Het Trefpuntbestuur wenst je hele fijne feestdagen en 
een gezond en mooi 2023. 

Herman, Jan, Dick, Emiel, Corrie, Anne en Yvonne 

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.  



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 
 
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  


