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 pad ook voor onderhoudsvoertuigen wordt gebruikt. 

 Het gedeelte ’t Solen (rijbaan) wordt dan herstraat, 

zodat verzakkingen weer hersteld zijn. We willen 

hier de banden verlagen en kolken verwijderen 

zodat het water rechtstreeks naar de wetering kan 

afwateren. Verwachte uitvoering: 2023.” 

 

Woningbouw 

Na twee informatieavonden over de kaveluitgifte 

Kleine Hagen 2b is, in goed overleg met Plaatselijk 

Belang en de gemeente Raalte, besloten om de laatste 

kavels van het nog onbebouwde terrein uit geven in 

CPO-verband (Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap). Inmiddels is er een CPO groep 

samengesteld met belangstellenden uit Laag Zuthem. 

Er zal een rijtje van vier (kleine) starterswoningen 

worden gebouwd en drie vrijstaande woningen. Als 

alles mee zit zal er eind van dit jaar of begin volgend 

jaar begonnen worden met de bouw.  

We zijn blij dat er ook weer voor starters/jeugd kan 

worden gebouwd. Dit was in eerste instantie niet het 

geval maar door aandringen van PB bij de gemeente 

Raalte, is dit nu toch gerealiseerd.  

 

Ook hadden we de wens dat er ook weer enkele 

huurwoningen door SallandWonen in Laag Zuthem 

zouden worden gebouwd (de laatsten zijn gebouwd in 

1986!). Maar SallandWonen ziet nog steeds niet de 

noodzaak, ze laat weten dat er weinig belangstelling is 

in Laag Zuthem, gezien het aantal inschrijvingen. We 

horen andere signalen vanuit het dorp, volgens ons is 

er wel veel belangstelling voor nieuwe huurwoningen.  

Dus bij deze een oproep: Meld je bij PB als je 

belangstelling hebt en schrijf je in bij SallandWonen! 

 

Beste Zuthemers, 

Vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang Laag Zuthem 

een update van wat er het komende jaar weer op ons 

pad komt en op de agenda staat. 

 

Fietspad Kolkweg richting Zwolle (Aalvangersweg) 

PB heeft de afgelopen jaren meerdere klachten bij de 

gemeente ingediend over de staat van het fietspad en 

het onderhoud daarvan, ook naar aanleiding van vele 

opmerkingen vanuit het dorp. De Gemeente Raalte is 

zich er nu ook van bewust dat het toch wel erg slecht 

gesteld is met de staat van het fietspad. 

We kregen vanuit de gemeente Raalte het volgende 

bericht: 

 “Wij zijn ons bewust van de matige staat van het 

fietspad. Voorgenomen is het fietspad in 2024 in 

onderhoud te nemen. Gelijktijdig zijn wij 

voornemens het fietspad met circa 0,5 meter te 

verbreden. Fietstellingen op de Kolkweg in mei/juni 

van het afgelopen jaar tonen aan dat het 

fietsgebruik dusdanig hoog is dat ook een verbreding 

van het fietspad gewenst is. In 2023 bereiden wij de 

verbreding van het fietspad voor.” 

We hopen dat we als dorp mee kunnen denken over 

deze plannen, als er vanuit de bewoners suggesties zijn 

horen we dit graag. 

 

Wandelpad langs de Nieuwe Wetering tussen ‘t Solen 

en de Kolkweg 

Ook kregen we bericht van de gemeente over het 

wandelpad: 

 “Wij zijn voornemens om het wandelpad tussen de 

Kolkweg en ’t Solen in Laag Zuthem te voorzien van 

dikkere tegels en daarnaast grasbetonstenen. Een en 

ander in overleg met het waterschap, aangezien dit  

Bestuurspraat 



De Multi Functionele Accommodatie: idee, onderzoek, advies en besluit 

Het waterschap heeft daarvoor haar best gedaan. We 

hopen dat de Nieuwe Wetering er zo weer een poos  

tegenaan kan. 

 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering van Plaatselijk Belang staat dit jaar 

gepland op donderdagavond 11 mei. Zet dit alvast in 

uw agenda. We willen graag in gesprek met het dorp. 

Laat horen waar u mee zit en wat er met moet 

gebeuren in het dorp de komende 10 jaar. Onze 

contactwethouder, Gerria Toeter, zal aanwezig zijn op 

deze avond. 

Tenslotte is het PB nog steeds opzoek 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 over 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  

Multi Functionele Accommodatie (MFA) 

In 2021 werd het plan geopperd, op initiatief van  

school de Linde, om te onderzoeken of een eventuele 

samenwerking van kerk de Regenboog, dorpshuis  

’t Trefpunt en basisschool de Linde haalbaar zou zijn. 

Dit om elkaar versterken, kosten te besparen en de 

betrokkenheid met elkaar in het dorp te vergroten, in 

de vorm van een MFA. Dit zou heel goed zijn voor de 

leefbaarheid in het dorp. Vanuit deze partijen is een 

verkenningscommissie samengesteld, samen met 

Plaatselijk Belang. Maar we zijn tot de conclusie 

gekomen dat dit plan op dit moment niet haalbaar is. 

Verderop in Dorpsomroeper een verslag van deze 

verkenning. Ook vind je daar een bijdrage van school 

de Linde wat er wel met de school gaat gebeuren. 

 

Baggerwerkzaamheden 

Als u dit leest zijn de baggerwerkzaamheden in de 

Nieuwe Wetering alweer ten einde en zijn alle 

materialen weer opgeruimd. Het was een mooi gezicht. 

Er werden lange dagen gemaakt en de overlast in het 

dorp is tot een minimum beperkt gebleven.  

De school, de Linde, kwam in 2021 met de vraag bij 

Plaatselijk Belang of we wilden meedenken over een 

mogelijke samenwerking tussen school de Linde, kerk 

de Regenboog en het Trefpunt. 

De reden:  

• De school moet nadenken over de huisvesting 

omdat er binnenkort geld beschikbaar komt vanuit 

de gemeente Raalte voor renovatie. 

• De kerk moet nadenken over het gebouw omdat dit 

in slechte staat verkeert en gerenoveerd zal moet 

worden. 

 

We kwamen tot de conclusie dat een onderzoek zeker 

de moeite waard zou zijn en hebben een kleine groep 

samengesteld met vanuit elke partij een 

afgevaardigde: Herman Tichelaar namens het Trefpunt, 

Gerrit Volkerink en Bert van der Vegte namens de Kerk 

de Regenboog, Maarten van der Bent namens 

basisschool de Linde en Gert Nijhoff namens Plaatselijk 

Belang. 

 

Door deze drie partijen samen te brengen en dus   

eventueel de drie gebouwen samen te voegen zouden 

we elkaar kunnen versterken en kosten kunnen 

besparen, maar ook meer betrokkenheid met elkaar in 

het dorp kunnen realiseren. Dit zou heel goed zijn voor 

de leefbaarheid van het dorp.  

 

We zijn met dit plan naar het College van de Gemeente 

Raalte gestapt. Het college reageerde positief maar 

benadrukte wel dat we eerst met elkaar, als dorp, goed 

over deze plannen na moeten denken. Het advies was 

daar ruim de tijd voor te nemen en voorbeelden in het 

land bezoeken. Zo werd er besloten om een enquête te 

houden in het dorp, gemaakt door Evelien Petter-Mikx.  

 

In hoeverre is in Laag-Zuthem draagvlak voor een 

Multi Functionele Accomodatie (MFA)? 

De verkenningscommissie heeft in maart 2022 een 

verkennend onderzoek gehouden onder de inwoners, 

kerkgangers en ouders van leerlingen van de school. 

De resultaten zijn tijdens de jaarvergadering van 

Plaatselijk Belang Laag Zuthem gepresenteerd door 

Evelien. 



Werkwijze:  

Naast analyse van beschikbare (open) data en het 

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs van de gemeente 

Raalte, is er in dit traject een gesprek gevoerd met 

afgevaardigden van de school, het dorpshuis en de 

kerk. Tevens zijn de gebouwen geschouwd. De 

bespreekschetsen zijn besproken met schoolbestuur 

IJsselrijk. 

 

Is een nieuw MFA voor Laag Zuthem gewenst? 

Er zijn naar de mening van HEMM geen 

doorslaggevende motieven aanwezig om tot 

vervanging van het schoolgebouw en het dorpshuis 

over te gaan, terwijl de huisvesting van de kerk een 

particuliere aangelegenheid betreft van het 

kerkbestuur zelf. De noodzaak om te investeren in een 

nieuw MFA voor Laag Zuthem ontbreekt. 

Daarnaast is sprake van andere bezwaren tegen een 

MFA, zoals de forse investering die is gemoeid met de 

nieuwbouw, de reeds verrichte inzet van vrijwilligers in 

bestaande accommodaties, de recente financiële 

injectie in de renovatie van het dorpshuis, risico’s 

rondom de levensvatbaarheid van voorzieningen en 

een onzekere ‘chemie’ tussen betrokken partners.  

Daarom adviseert HEMM niet tot realisering van een 

MFA voor de kern Laag Zuthem over te gaan. 

In overleg met de school De Linde (Scholengroep 

IJsselrijk) is besloten om niet verder te gaan met de 

plannen voor een MFA in Laag Zuthem. 

 

Tot slot nog de volgende suggestie van bureau HEMM: 

los van een gezamenlijk MFA is Laag Zuthem klein 

genoeg om elkaar als school, dorpshuis en kerk op te 

zoeken en te bekijken of het mogelijk is om 

gezamenlijk activiteiten te organiseren.  

 

We willen iedereen bedanken die aan dit project heeft 

deelgenomen. Misschien krijgt dit in de toekomst nog 

een vervolg. 

 

Met vriendelijke groet, 

De verkenningscommissie.  

Resultaten enquête: 

Draagvlak: 

 60% van de respondenten is positief of zeer positief 

over het idee voor een MFA  

17% van de respondenten is negatief of zeer negatief 

over het idee van een MFA  

23% van de respondenten staat neutraal tegenover het 

idee van een MFA.  

 

Argumenten voor een MFA  

1. Kostenbesparing.  

2. Versterken van de onderlinge samenwerking, 

binding en de betrokkenheid (sociale cohesie).  

3. Bundelen van activiteiten waardoor ruimten, 

faciliteiten en voorzieningen efficiënter worden 

benut. 

Argumenten tegen een MFA  

1. Behoud van eigen identiteit.  

2. Verenigbaarheid van functies, zoals rouw - en 

trouwdiensten tijdens schooltijd en buurtactiviteiten 

of feestjes tijdens kerkdienst.  

3. Financiële bezwaren: recente renovatie van ‘t 

Trefpunt en het schoolplein en gebruik van publiek 

geld voor privaat gebruik en vice versa.  

4. Vrijheid (autonomie) bij beslissingen onder druk.  

5. Complexe exploitatie en beheer vereisen meer 

onderlinge afstemming.  

6. Zorgen om behoud van de historische gebouwen 

voor het dorp. 

 

Onderzoek HEMM 

Het schoolbestuur IJsselrijk heeft daarnaast HEMM 

gevraagd haar te begeleiden bij het opstellen van een 

scenariostudie voor de huisvesting van basisschool De 

Linde in Laag Zuthem. Aan de hand van deze 

scenariostudie zouden het schoolbestuur en de 

gemeente Raalte tot besluitvorming kunnen komen 

over het voorkeursscenario voor CBS de Linde.  

 

Scenario’s: 

Twee scenario’s kwamen voor CBS de Linde in beeld:  

(A) Renoveren van het bestaande gebouw  

(B) Nieuwbouw multifunctionele accommodatie (MFA) 

samen met dorpshuis en kerk.  

Focus: 

In de analyse ligt de focus op de haalbaarheid van een 

MFA voor school, kerk en dorpshuis, omdat dit 

initiatief vanuit het dorp is ontstaan.  



 

 

 Elke dinsdag in Laag Zuthem en omstreken. Maak net 

als vele buurtgenoten gebruik van de broodservice. 

 

 www.richardbroodbezorging.nl   

  

 06-27856900 



In de plannen van de gemeente 

Raalte is daar al budget voor 

opgenomen. We verwachten 

daarom dat deze renovatie ook 

op korte termijn uitgevoerd kan 

worden. Eén van de voordelen van deze renovatie is 

dat de karakteristieke uitstraling van het 

schoolgebouw in stand wordt gehouden. 

 

Het was ontzettend goed om met alle partijen binnen 

Laag Zuthem op te trekken en we zien met elkaar de 

meerwaarde van samenwerking om blijvend te werken 

aan de prachtige leefomgeving van het dorp. Daarom 

blijven we met elkaar in gesprek over de 

mogelijkheden van samenwerking. 

 

Het komende half jaar gaan we als team van de Linde 

met elkaar in gesprek om 

te komen tot een 

duurzame renovatie 

passend bij de kleine 

school die we zijn. 

 

Martin Tempelman 

Renovatie de Linde 

In de afgelopen maanden is er een onderzoek geweest 

naar de huisvesting van CBS de Linde in Laag Zuthem. 

Dit onderzoek is uitgevoerd door een maatschappelijk 

vastgoed bedrijf, HEMM (zie de website, HOME | 

hemm - voor maatschappelijk vastgoed). Tijdens dit 

onderzoek zijn we als school samen opgetrokken met 

NGKV de Regenboog, Dorpshuis het Trefpunt Laag 

Zuthem en vereniging Plaatselijk Belang Laag Zuthem. 

 

Dit hebben we gedaan omdat alle partijen de 

onderlinge samenwerking erg belangrijk vinden en 

daarom het scenario van een multifunctionele 

accommodatie (MFA) waarbinnen alle betrokkenen 

gehuisvest konden worden de voorkeur had. 

 

Dankzij het vastgoedbedrijf, dat een gedegen 

onderzoek heeft gedaan, kwamen we op 11 januari 

2023 gezamenlijk tot de conclusie dat dit geen optie is 

voor de korte termijn. Daarom heeft de bestuurder van 

Scholengroep IJsselrijk, waar de Linde onder valt, 

samen met de Raad van Toezicht en met de directeur 

van de Linde besloten dat we de gemeente Raalte het 

verzoek doen om over te gaan tot renovatie van het 

huidige gebouw.  

Rik is een oud Zuthemer en is terug 

op zijn plekkie. Daphne komt van 

oorsprong van een boerderij uit 

Heino. We zijn helemaal gesetteld 

op ons plekje in de nieuwbouw.  

 

Rik is service monteur en Daphne is assistent planner 

bij een transportbedrijf en zit af toe op de 

vrachtwagen. Rik neemt inmiddels deel aan de 

evenementen commissie. In zijn vrije tijd is hij het liefst 

aan het klooien thuis of bij bekenden.  

Daphne is diaken bij PKN Heino en is verder in haar 

vrije tijd aan het naaien op zolder. Het meeste werk is 

momenteel herstellen of vermaken van kleding.  

 

Mochten jullie verder nog meer van ons willen weten 

dan zijn jullie welkom voor een bakkie of een borrel.  

 

Groetjes Rik en Daphne van Dommelen  

Even voorstellen, Daphne en Rik van Dommelen 

Hoi allemaal,  

Wij zijn ongeveer een jaar geleden hier in Laag Zuthem 

komen wonen aan de Kleine Hagen 10. Maar nooit 

officieel voorgesteld, dus bij deze.  

Wij wonen hier met onze twee kinderen, Gertjan (5) en 

Adelina(3). Gertjan gaat hier in Laag Zuthem naar 

school, Adelina straks ook.  



Het is een opvallend rustig rondom ‘het Eikelhofje’ aan 

de Kolkweg. Is u dat al opgevallen? De afgelopen 15 

jaar was het daar een komen en gaan van kinderen, 

grote en kleine. Janneke Eikelboom runde daar met 

veel toewijding en zorg een gastouderopvang. 

Inmiddels is Janneke de pensioengerechtigde leeftijd al 

een aantal jaren voorbij en heeft ze met pijn in het hart 

besloten om het toch wat rustiger aan te gaan doen. 

Eind december sloten de deuren van ‘het Eikelhofje’ 

definitief.  

‘Het Eikelhofje’ startte met de komst  van Age Klopstra 

in 2007 en werd gesloten door Linde Kamman en Gijs 

Mikx in december 2022 met een afscheidsparty bij de 

Mac Donalds. Want Janneke nam de kinderen graag 

mee uit. Dan gingen ze allemaal in de auto op weg naar 

Ballorig, de bioscoop of dichterbij met de benenwagen 

naar het veldje. Op woensdagochtend, vaste prik, 

gingen de kleintjes met Janneke naar de markt in 

Zwolle Zuid.  

Daar heeft ze de meesten loempia leren eten. Uit 

school zat ze altijd klaar met ranja, wat lekkers en een 

appeltje. Meters appels heeft Janneke geschild in al die 

jaren. Er was altijd wel iemand op bezoek om mee te 

kletsen, genoeg kinderen om mee te spelen of dieren 

om te verzorgen. En vies worden was geen enkel 

probleem.  

De sluiting van ‘het Eikelhofje’ is niet ongemerkt 

voorbij gegaan.  

70 en nu dan toch met pensioen 

Janneke en Wilfred kregen eind december een 

verrassingsbezoek van (bijna) al haar oppaskinderen. 

Met gebak en een boek vol anekdotes en 

herinneringen van 

de kinderen aan hun 

tijd bij Janneke 

werd Janneke in het 

zonnetje gezet.   

 

Janneke, geniet van 

je pensioen!!! 

Word vrijwilliger 

Wij zoeken altijd nog nieuwe vrijwilligers voor veel 

verschillende klussen. Zoals helpen in de winkel, 

werken met de naaimachine en creatieve mensen die 

spullen weten te recyclen. 

Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Voor meer 

informatie: kijk op www.timulazu.com of bel naar 

Wilmke Bredenhoff of Joke Huisman: 0618704337. 

 

Van 30 mei tot 8 juni: Roemeense jongeren komen 

naar Nederland. 

Evalina komt met haar Roemeense jongeren naar 

Nederland van 30 mei tot 8 juni. Vind je het leuk om 

een dag te koken voor deze groep of heb je nog een 

fiets, tent, matras of slaapzak te leen voor een week, 

laat het ons weten.  

Timulazu 

Februari: Grote verhuizing, hulp nodig 

We gaan de kringloopwinkel verhuizen. We hebben 

handjes nodig die ons willen helpen schoonmaken, 

spullen verhuizen, stellingen in elkaar zetten, winkel 

inruimen. En we zoeken mensen die over een auto met 

aanhanger beschikken om de spullen te vervoeren. 

 

Heb je tijd over en zin om ons te helpen, laat het weten 

aan Wilmke Bredenhoff - van der Kolk: 0613355527, 

wilmke@timulazu.com 

 

Woensdag 1 maart: Feestelijke opening! 

Om 9:00 openen we de nieuwe winkel feestelijk aan 

L.J. Costerstraat 37 te Heino.  

Kom een kijkje nemen in de nieuwe winkel! 



Zaterdag 18 maart: Disco Party! 

Timulazu organiseert op 18 maart een Disco Party. Zo’n 

echte ouderwetse!  

Lekker swingen op de muziek uit de jaren 70 en 80. 

Even terug in de tijd en intens genieten! Helemaal 

verkleed als je idool! Grote kans dat de verkleedjury je 

een prijs geeft voor ‘de best verklede’. Kom je ook? 

 

• Waar? In het Trefpunt in Laag-Zuthem 

• Tijd: van 20:00 tot 00:00 uur  

• Kosten? Een kaartje kost €10 euro en kun je 

bestellen via info@timulazu.com 

• Consumpties? Er wordt gewerkt met 

bonnenverkoop voor drankjes en lekkers 

• Parkeren? Dat kan bij de NGKV Regenboogkerk op 

Langeslag 38. 

• Hoeveel mensen? Er zijn 80 kaarten! OP=OP 

 

Wil je over één van deze onderwerpen meer 

informatie: bel of mail Wilmke 

Op 1 juni 2023 hoop ik de Alpe d’HuZes te kunnen 

lopen voor KWF Kankerbestrijding. Door mijn 

deelname aan Alpe d’HuZes steun ik een geweldige 

groep van onderzoekers. Onderzoekers die op zoek zijn 

naar nieuwe en betere behandelingen van kanker. 

 

Alpe d’HuZes is opgericht met als doel de onmacht die 

ontstaat bij kanker om te zetten in kracht. Onder het 

motto ‘opgeven is geen optie’ accepteren we geen 

beperkingen in wat we kunnen en zullen bereiken. 

 

Het is een uniek sportief evenement waarbij zoveel 

mogelijk geld wordt ingezameld voor onderzoek naar 

kanker en naar verbetering van de kwaliteit van leven  

van mensen met 

kanker. Op één 

dag beklimmen 

5000 deelnemers 

fietsend, hardlopend of wandelend de Alpe d’Huez, 

onder het motto ‘opgeven is geen optie’.  

 

Wilt u mij (KWF) steunen: Op de website 

opgevenisgeenoptie.nl is veel informatie te vinden 

over het evenement en als u onder de deelnemers 

mijn naam (Jeannette Hubers) zoekt kunt u een 

donatie doen. 

Alvast heel erg bedankt! 

Jeannette Hubers 

Lopen op de Alpe d’Huzes voor het KWF 

EC Nieuws 

De evenementencommissie heeft de eerste 

vergadering van het jaar er weer opzitten. De 

jaaragenda zal via een flyer verspreid worden 

binnenkort. Het eerste evenement staat al vast. 

 

Zin in een avondje fröbelen? Donderdag 30 maart 

organiseren we een creatieve workshop voor iedereen 

vanaf 16 jaar. De flyer met meer info volgt nog, dus  

houd onze Facebookpagina en Instagram in de gaten. 

Ook worden onze evenementen vermeld in de 

nieuwsbrief van het Trefpunt. Mocht je deze niet 

ontvangen, geef dan je mailadres door via 

trefpuntinfo@gmail.com. 

 

We hopen op een gezellig evenementenjaar, tot dan!

Groeten van de EC 



 

 



Activiteiten op  

‘t Zunneweitje 

 

Datum Activiteit Datum Activiteit  

14 april Allesbal 16 juni Vrije keus  

21 april Voetbal 23 juni Allesbal  

12 mei Trefbal 30 juni Handbal  

26 mei Atletiek 7 juli Hockey/basketbal  

2 juni Spelletjescircuit 14 juli Trefbal/tafeltennis  

9 juni Slagbal 21 juli Verrassing  

Sportinstuif 
Wanneer:  Iedere vrijdagavond  

Voor wie:   Basisschool leerlingen en brugklassers  

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

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

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 

Doel van Jantje Beton is om alle kinderen In Nederland 

de mogelijkheid te bieden om buiten te spelen op 

veilige speelplekken. Van de opbrengst gaat 50% naar 

ons dorp, waarmee we nieuw materiaal kunnen 

aanschaffen voor het buitensporten.  

 

Dit jaar wordt alleen online gecollecteerd. Hoe dat gaat 

zal via social media worden verspreid. Maar doneren 

kan nu ook al via https://jantjebeton.digicollect.nl/ 

 

Als je op de site bij “Zoek een collectant” Laag Zuthem 

invult kom je op de goede plek kun je digitaal geld 

overmaken. 

Wil je wel doneren maar dat niet digitaal doen? 

Stop het bedrag in een envelop en zet daarop Jantje 

Beton. Doe de envelop in de brievenbus van het 

Trefpunt.  

Bedankt namens de sportcommissie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collecte Jantje Beton: van 6 tot en met 11 maart 2023  



MAF heeft vele programma’s over de 

hele wereld, maar het programma in 

PNG is het grootst. We hebben 10 

vliegtuigen en 19 piloten, verdeeld over 

4 verschillende bases in het land. 

Wilfred heeft de afgelopen maand op de 

hoofdbasis in Mt Hagen gewerkt, waar 

het grootste deel van de 

vluchtaanvragen binnen komen. Samen 

met 8 lokale mensen werkt hij aan alle 

planningen en volgen ze dagelijks via 

een speciaal programma de vliegtuigen. 

De piloten kunnen via dit programma 

vragen stellen, zoals wat het weer is en 

of de tankwagen klaar kan staan.  

  

Wilfred vertelt: ‘De afgelopen maand zijn er ongeveer 

600 aanvragen voor vluchten binnen gekomen. Dat kan 

een hele korte en makkelijk te plannen vlucht zijn. Of 

juist een hele lange vlucht met lastig te bereiken 

plekken. We hebben nu bijvoorbeeld gewerkt aan de 

planning voor Rotarians Against Malaria die op 

meerdere plekken in PNG malaria-netten willen 

brengen. Een goede optimale planning is nog niet zo 

makkelijk te maken. Je hebt te maken met: 

 

• vliegtuigen en hun uren en onderhoud. Elke 100 uur 

worden ze gecheckt en bij 200 uur zijn er grotere 

checks.  

• piloten en hun rooster. Past dat allemaal in de 

planning? 

• de landingsbanen: is het gras gemaaid, hoe goed is 

de landingsbaan en met hoeveel gewicht mag daar 

geland worden?  

• de combinatie piloten en landingsbanen: elke piloot 

moet voor elke baan worden uitgecheckt door een 

trainer. We hebben in totaal zo’n 250 

landingsbanen, dus lang niet iedereen is overal 

uitgecheckt en dus goedgekeurd.  

 

Wanneer alles gepland is, moet je de laatste factor nog 

afwachten: het weer! We vliegen binnen MAF op zicht, 

dus met slecht weer moet alles gecanceld worden.  

Soms proberen piloten het nog wel en vliegen ze er 

heen, maar moeten ze onverrichter zake weer terug.’  

 

Naast de korte en lange vluchten is er nog een derde 

categorie: een medische evacuatie.  

Wilfred vertelt: ‘De afgelopen maand hadden we er 6. 

Een medische evacuatie krijgt absoluut onze prioriteit, 

daarvoor zijn we hier. Elk mensenleven is waardevol,  

we doen ons best iedereen die het nodig heeft zo snel 

mogelijk in een ziekenhuis te krijgen. Wederom zijn we 

afhankelijk van vliegtuigen, piloten, landingsbanen en 

het weer.  

Maar nu moet er ook worden nagedacht over het 

aantal mensen dat mee moet op de vlucht en of er een 

stretcher nodig is (en moeten er dus stoelen uit het 

vliegtuig worden gehaald). Daarnaast is er een deel van 

het programma dat geannuleerd moet worden doordat 

het vliegtuig bij de evacuatie nodig is en opnieuw 

ingepland zal moeten worden.’  

  

Al met al een heel gedoe, maar wel een dankbare klus. 

Bijna iedereen binnen MAF wordt gesponsord om daar 

te werken. Al onze vliegtuigen zijn gekocht met 

sponsorgeld. Om die allemaal op de meest optimale 

manier in te zetten, recht te doen aan al dat 

sponsorgeld en om er het meest uit te halen voor de 

bevolking hier: Daar doen we het voor!  

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). 

Het pilotenteam 



We vinden het heel bijzonder om hier 

in dit ontwikkelingsland onze gaven 

voor onze medemens in te mogen 

zetten.  

  

Save the date - Eind mei hopen we 

eventjes naar Nederland te komen 

om iedereen weer te zien en te 

vertellen over ons werk bij MAF. We 

hebben daarvoor op 1 juli ’t Trefpunt 

gereserveerd. Er zal een 

pannenkoekenhuis zijn, presentaties 

en allerlei andere activiteiten. Dus 

save the date: 1 juli!  

 Harriëtte Knigge 

Het kantoor waar de aanvragen behandeld worden 

Cacao noot 

In de vorige editie van de 

Dorpsomroeper hebben jullie 

het al kunnen lezen: 

Koningsdag 2023 heeft het 

volgende thema gekregen:  

 

Disnie Zuthem the happiest place on earth… 

 

Stichting Oranjefeesten wil er dit jaar weer een vrolijke 

boel van maken en daar past dit thema prima bij. We 

zijn momenteel druk bezig om rond dit thema een 

programma op te zetten.  

Er zijn natuurlijk een aantal vast terugkerende 

programmaonderdelen zoals het tentenbouwersfeest, 

kinderoptocht, gezamenlijke opening van de feestdag, 

kinderspelletjes, zeskamp en het oranjebal.  

 

Met name de verwachtingen rondom de optocht en 

“versier-je-tuin” zijn hooggespannen en we hopen op 

vele Disnie-creaties. We hebben een nieuw en fris 

geluid van een andere band, er zijn nieuwe workshops 

en misschien is de tent wel een maatje gegroeid.  

Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 

Voor de alom bekende 

zeskamp wordt er gewerkt 

aan de definitieve invulling.  

 

Eén ding is wel duidelijk:  

om hier een succes van te maken hebben we 

voldoende deelnemers nodig, dus motiveer je 

vrienden, clubgenoten, verenigingsleden, nieuwe 

buren, sportvrienden en/of bekenden en geef je alvast 

op. Binnen een team is samenwerking, creativiteit, 

kracht, inzet en kennis nodig om het programma 

succesvol te doorlopen.  

 

Je kunt je opgeven door een email te sturen naar: 

stichting.oranjefeest@gmail.com (een email is al een 

opgave). Een team bestaat uit minimaal 4 en maximaal 

6 personen en de deelnemers zijn minimaal 14 jaar 

oud. Geef even aan hoe je team heet, wie er in je team 

zit en wie de teamcaptain is.  

 

De opgaven voor “versier-je-tuin” kunnen  

ook naar dit emailadres gestuurd  

worden. 

 

We kijken alvast uit  

naar een zonnige en  

spetterende Koningsdag. 

 

Roel Mikx (namens het Oranje Comité) 



 

 



In 2010 werd hij op zijn 80-ste geïnterviewd door de 

Stentor omdat hij nog steeds volop aan het werk was. 

Dat hij aan de slag mocht blijven stelde hij als 

voorwaarde bij de verkoop van het 

landbouwmechanisatiebedrijf Kooijker Van Dieren aan 

de familie Majoor. In 2020 bestaat het bedrijf 100 jaar 

en is de Stentor er opnieuw bij. De redacteur hoort 

verschillende bezoekers zeggen “…hé, daar zit die oude 

Van Dieren ook nog”. Jan is dan nog steeds actief met 

het ophalen van (onderdelen voor) heftrucks die 

gerepareerd moeten worden en is ook onmisbaar 

omdat hij de koffie zet voor iedereen.  

 

Anderen in de maling nemen doet hij ook graag, vooral 

de stagiairs waren bij Jan de klos. Dan hield hij zijn pet 

tegen de muur en riep tegen de stagiair: “ik heb een 

heel mooi vogeltje gevangen. Hou jij het petje even 

vast? Dan haal ik een doosje”. Vervolgens ging Jan 

koffie drinken en vertelde dit in geuren en kleuren in 

de kantine. De stagiair kwam er uiteindelijk achter dat 

hij was beetgenomen. 

 

Onlangs, op zijn 92-ste, werd het toch tijd voor 

pensionering, na 76 jaar werken. Tijd voor een 

afscheidsreceptie in ’t Trefpunt. In zijn toespraak 

memoreert zijn werkgever Jaap Majoor de lange 

carrière van Jan, zijn behendigheid bij het ploegen 

met de drieschaar en zijn lange tochten bij het 

ophalen van te repareren heftrucks overal in het 

land. Meestal vertrok Jan al voor dag en dauw.  

Pensionering op zijn Jan van Dierens’ 

Maar helemaal zonder 

Jan willen ze toch niet 

bij Kooijker Van Dieren, 

dus is Jan gevraagd in 

elk geval voor de koffie 

te blijven zorgen. Voor 

het vervoer van zijn 

huis naar de werkplaats 

wordt hem door het 

bedrijf een ‘Mercedes’ (rollator) aangeboden.  

Bovendien spreekt Jaap de hoop uit dat Jan te zijner 

tijd aanklopt om nieuwe banden te vragen voor de 

nieuwe ‘Mercedes’,  omdat de oude versleten zijn. 

Jaap besluit zijn toespraak met de woorden: “Wij 

verwachten u morgen om 9.30 uur op de koffie”.  

 

Naar verluidt is Jan er inderdaad dagelijks voor de 

koffie én doet hij af en toe nog een ritje voor de zaak. 

Ik las ooit in de krant een Amerikaanse opvatting om 

veroudering en vereenzaming tegen te gaan, in de kern 

samengevat als “don’t retire”. We kunnen Jan van 

Dieren als het levende bewijs daarvan zien.  

 

Bronnen: 

De Stentor 29-12-2010, 22-

01-2020 

De kinderen van Van Dieren  

Wim Jansen  



 

Adres:  Kolkweg 29 8055 PS Laag Zuthem  

Telefoon:  06 54708887 

E-mail:  gij.lubbers@planet.nl 

 



Elke maand zijn er verschillende leuke activiteiten in 

het Trefpunt. Wil je op de hoogte blijven wat er wordt 

georganiseerd? Stuur dan een mailtje naar 

trefpuntinfo@gmail.com en je ontvangt elke maand de 

digitale nieuwsbrief. 

 

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

 

 

Nieuws van ‘t Trefpunt 

’t Trefpunt 

 

 

Verhuur: wil je het Trefpunt huren? Stuur dan een 

mail naar verhuurtrefpunt@zuthem.nl  

 Bellen kan ook, 06-83788181, maar mailen 

heeft onze voorkeur.  

Beheer:  voor contact met de huismeesters kun je 

mailen naar beheertrefpunt@zuthem.nl. 

Voor spoed kun je 06-27840805 bellen. 

Huismeesters: Ioanna Zieleman-Karkantzia,Wim 

Zieleman, Gert Nijhof, Wim Ensink en 

Herman Tichelaar. 

Meer informatie over de zalen en de verhuur vind je 

op www.trefpunt.zuthem.nl.  

worden is er geen houden meer aan. Doortjes moeder 

komt op visite en ze bemoeit zich overal mee…, ze 

beweert namelijk dat Doortje flirt met haar oude 

liefde. Dan worden nog een huwelijkstherapeute en 

een onguur type als Harrie ingeschakeld. Kortom, er is 

een hoop hilariteit op het podium. 

 

“Maar wie is dan de vader?” is een vrolijk toneelspel 

geschreven door Astrid Baijs en Jan Tol. 

Binnenkort treden de spelers van toneelvereniging 

Hakke Takke weer voor u op. Dit jaar zijn dat:  Femie, 

Dennis, Gerrie, Jeroen, Roel, Marloes, Wendy, Jelke en 

Jaap. Sinds oktober oefenen zij iedere woensdagavond 

in het Trefpunt. Hierbij krijgen ze hulp van Betsie en 

Wim.  

De uitvoeringen zijn op vrijdagavond 10 en 

zaterdagavond 11 maart. De aanvang is om 20:00 uur, 

maar de zaal is open vanaf 19:30 uur.  

 

Natuurlijk zijn er weer schitterende prijzen te winnen 

tijdens de bekende verloting! Wij hebben er veel zin in 

en hopen u dan ook op één van deze avonden te 

verwelkomen. 

 

Een inkijkje in het verhaal? 

Hein, Doortje en dochter Lydia krijgen nieuwe buren en 

daardoor verandert er veel in huize Draagsma.  

Buurvrouw Annette lijkt meer dan een oude bekende 

te zijn voor Hein. Als er dan ook nog wordt beweerd 

dat haar zoon Frans van Hein schijnt te zijn, probeert 

Hein dat te verbergen. Maar als Lydia en Frans verliefd  

Hakke Takke treedt binnenkort voor u op in het Trefpunt. 



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 
 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 of 06-83788181 (mailen heeft de voorkeur) 
 
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, 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  


