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Nieuwe en vertrekkende bestuursleden PB 
Enige tijd geleden zocht het bestuur van PB nieuwe 
bestuursleden en na een speurtocht zijn er maar liefst 
vier Laag Zuthemers gevonden. Plaatselijk Belang is dan 
ook erg blij met deze aanvulling. De nieuwe 
bestuursleden zijn: 
 Henk Mulder 
 Michiel van den Bos  
 Gerben Rouw 
 Martin Klijnstra  
Het bestuur van PB wil vertrekkend bestuurslid Klarissa 
Ulderink hartelijk bedanken. De afgelopen drie jaar 
heeft zij veel betekend voor Plaatselijk Belang. Klarissa 
bedankt voor je inzet en voor de samenwerking. Het is 
altijd prettig geweest om met jou samen te werken! En 
natuurlijk willen we 
Henkdrik-Jan en Henk-
Jan bedanken dat zij 
dit mede mogelijk 
hebben gemaakt. 
 
Openbare oplaadpaal elektrische voertuigen  
De provincies Overijssel en Gelderland zijn kortgeleden 
gestart met een project om het aantal laadpalen voor 
elektrische auto’s in de openbare ruimte uit te breiden. 
Het doel hiervan is om een dekkend netwerk van 
oplaadpunten te realiseren en elektrisch rijden 
daarmee verder te stimuleren. De gemeente Raalte 
werkt mee in dit project en wil de komende jaren ook 
extra laadpalen realiseren. Het idee is om er in eerste 
instantie voor te zorgen dat er in elk dorp in de 
gemeente minimaal één oplaadpaal in de openbare 
ruimte wordt gerealiseerd. We zijn daarom op zoek 
gegaan naar een geschikte locatie in Laag Zuthem. Een 
optie waar Plaatselijk Belang nu naar kijkt is de 
parkeerplaats aan ‘t Weegel (zie kaartje).  

 
Beste Zuthemers, 
Er zijn in de afgelopen zomer records gebroken. We 
hebben allemaal kunnen genieten van de lange 
periode van warm en mooi weer. Het is inmiddels 
oktober en het gewone leven is al lang weer begonnen. 
We nemen graag een paar onderwerpen met u door.  
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 Vanaf 25 mei 2018 moet iedere 
organisatie binnen de Europese 
Unie voldoen aan de nieuwe 
privacywetgeving, die is 
opgenomen in de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
Plaatselijk Belang Laag Zuthem wil bewust en 
zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de 
privacy van de Laag Zuthemers. Wilt u meer weten, 
lees dan ons volledige Privacy statement  
(https://www.zuthem.nl/plaatselijk-belang/). 
Als we spreken over persoonsgegevens dan heeft dat 
niet alleen betrekking op namen en adressen, maar 
ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop 
mensen herkenbaar in beeld zijn. Verder heeft de AVG 
ook betrekking op het verstrekken van gegevens aan 
derden en welke eisen daaraan gesteld worden. 

Specifiek voor Plaatselijk 
Belang gaat het dan 
bijvoorbeeld over het 
bijhouden van de leden-
administratie, het versturen 

van lidmaatschapsfacturen, het bijhouden van de 
administratie voor de buurtpre-ventie, het versturen 
van een email aan deelnemers aan een activiteit, het 
maken van foto’s voor de website of Facebook, het 
opnemen van ‘Rouw en Trouw’ in de Dorpsomroeper 
en alle andere handelingen die met gegevens te maken 
hebben die tot een persoon te herleiden zijn.  

Bestuurspraat 

30 jaar 



Duurzaamheid en energievraagstuk  
Inwoners van de gemeenten Raalte (https://
www.raalte.nl/energieloket) en dus ook Laag Zuthem 
komen in aanmerking voor een gratis energiescan van 
hun woning. Op basis van aangeleverde informatie 
over je woning en je persoonlijke vraag, kan een 
energievakman langskomen om advies te geven over 
woningaanpassingen die de meeste 
energie besparen en dus geld kan 
opleveren. 
Vragen aan het energieloket? 
E-mail: energieloketsalland@gmail.com  
Telefoon: 06 – 821 191 22  
 
Herinrichting en Verkeersveiligheid Laag Zuthem  
Hoog op ons programma staat de verkeersveiligheid en 
bijbehorende herinrichting van het dorp. De 
gemeenteraad Raalte heeft inmiddels ingestemd met 
de plannen. Om de verkeersveiligheid te realiseren 
zullen de Kolkweg en de 
Langeslag heringericht worden. 
De herinrichting van beide 
wegen wordt ondersteund door 
de waardevolle inzet van twee 
klankbordgroepen (Kolkweg en de Langeslag), de 
basisschool de Linde en loonbedrijf Kooiker van Dieren.  
 
De nieuwe weginrichting heeft als doel: 
• Verkeer- en verblijfsfunctie van 30 km/u-gebied 
• Verkeersveiligheid voor fietsers en voor voetgangers 
• Verfraaiing en (her)inrichting van openbare ruimte 
• Duurzaamheid door aanpakken van het riool en 

afkoppeling van hemelwater  

Wellicht kan het ook op de grote parkeerplaats bij de 
kerk of op een andere plaats. Graag horen we jullie 

wensen, bezwaren en 
ideeën hierover. Spreek 
ons aan of stuur een email 
naar info@zuthem.nl. 

Bouwplannen Kleine Hagen 2de fase 
Woningbouwplannen in Laag Zuthem worden weer 
actueel. Een goede zaak, meer woningen dragen bij 
aan de leefbaarheid van ons mooie “dorp aan het 
water“. 
Gemeente Raalte heeft in overleg met Plaatselijk 
Belang Laag Zuthem besloten vervolg te geven aan de 
verdere ontwikkeling van De Kleine Hagen 2de fase. Op 
24 september jl. tijdens een inloopavond is een eerste 
concept-verkavelingsschets aan de aanwezigen 
gepresenteerd. Tijdens deze avond kregen 
belangstellenden de mogelijkheid hun mening over de 
plannen naar voren te brengen. Daarnaast waren er 
inhoudelijk experts aanwezig om vragen te 
beantwoorden. 

De gemeente Raalte presenteerde op maandag 24 
september in samenwerking met Plaatselijk Belang 
haar eerste concept verkavelingsschets voor Kleine 
Hagen 2e fase. Het was een geslaagde eerste 
inloopbijeenkomst die  veel informatie opleverde. Een 
overzicht van de belangrijkste punten treft u hieronder 
aan.  
Waar is behoefte aan en waaraan niet? Dit werd 
tijdens de bijeenkomst gepeild. Grote of kleine kavels? 
En welk woningtypen zijn in trek: rijwoning, twee-
onder-één-kapwoning of gaan de meeste mensen toch 
voor vrijstaand?  

Verder werd een eerste stedenbouwkundige schets 
gepresenteerd. Duidelijk werd dat de gepresenteerde 
spreiding van woningtypen in het verkavelingsplan nog 
niet geheel tegemoet komt aan de bestaande wensen.  
 
De behoeften van de aanwezigen 
Een deel van de aanwezigen gaf aan meer rijwoningen 
te willen en een deel wilde een andere situering van de 
woningen. Wel is er een eenduidig beeld over de 
uitstraling van de woningen. De nieuwe woningen 
mogen niet hoger worden dan de woningen 
aangrenzend aan het gebied en moeten een landelijk  

Samen met u en Plaatselijk Belang stappen zetten in Kleine Hagen 2e fase! 



karakter hebben. Verder was er een duidelijke 
voorkeur voor een entree via ’t Solen die veilig en 
overzichtelijk is. De woningen moeten volgens de 
wetgeving zonder gasaansluiting worden ontwikkeld 
en bij voorkeur energieneutraal zijn. In de verdere 
uitwerking wordt gekeken naar de waterhuishouding 
en landschappelijke inpassing. De aangrenzende sloot 
wordt als zeer waardevol en belangrijk ervaren.  
 
Verdere uitwerking 
Met de input uit de bijeenkomst gaat de gemeente 
samen met Plaatselijk Belang en de geïnteresseerden  

aan de slag. Mede op basis van uw input wordt 
komende winter het stedenbouwkundige ontwerp 
verder uitgewerkt.  
 
Interesse? 
Heeft u een interesseformulier ingevuld, dan wordt u 
op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen.  
 
Staat u nog niet ingeschreven als belangstellende, 
maar wil u wel graag op de hoogte blijven? Meld u aan 
via www.raalte.nl/interesseformulier.  

De gemeente Raalte organiseerde op maandag 24 
september een inloopavond voor de bewoners van de 
Kolkweg en Langeslag. Het doel was hen te informeren 
over de mogelijkheden van het afkoppelen van 
hemelwater op particulier terrein. Hiermee is weer een 
volgende stap gezet in het project leefbaarheid en 
verkeersveiligheid Laag Zuthem. Veel bewoners waren 
aanwezig en het was dan ook een geslaagde avond. 
 
Inloopavond afkoppelen hemelwater particulier terrein 
Tijdens de inloopavond werd een kort filmpje 
gepresenteerd met uitleg over de afkoppeling van 
hemelwater. Ook was er gelegenheid om daarover 
vragen te stellen aan de gemeente. Diverse bewoners 
bleken zelf al acties te hebben ondernomen op hun 
terrein: een positief signaal. De komende periode gaat 
de gemeente de mogelijkheden voor afkoppeling van 
hemelwater per perceel verder inventariseren. Na de 
inventarisatie ontvangen de bewoners van de 
Langeslag en Kolkweg een voorstel. Indien het voorstel 
akkoord is, legt de gemeente de voorziening aan 
tijdens de uitvoering van de geplande werkzaamheden 
aan de Kolkweg en Langeslag. 
 
Stand van zaken project 
In samenspraak met Plaatselijk Belang en een 
klankbordgroep van bewoners is het ontwerp voor de 
herinrichting van de Kolkweg en Langeslag in de eerste 
helft van 2018 verder uitgewerkt. Het resultaat is een 
gezamenlijk gedragen ontwerp. Tijdens de 
jaarvergadering van Plaatselijk Belang is dit ontwerp 
gepresenteerd en positief ontvangen door de 
aanwezigen.   

Tijdens de inloopavond over de afkoppeling van 
hemelwater kwam nog een aantal punten over het 
ontwerp naar voren, bijvoorbeeld de keuze van de  
verharding. Deze punten staan op de agenda voor het 
volgende overleg met de klankbordgroep. Ook zijn in 
de afgelopen periode diverse onderzoeken uitgevoerd 
en is het ontwerp op onderdelen technisch verder 
uitgewerkt.  
 
Overlast beperken 
De komende periode bereiden we de uitvoering die 
plaatsvindt in 2019 verder voor. De aanleg van riolering 
en nieuwe verharding brengt overlast met zich mee 
voor een langere periode. Dit is niet te voorkomen. 
Wel doet de gemeente er alles aan de overlast zoveel 
mogelijk te beperken. Onder meer door al in een vroeg 
stadium de mogelijkheden in fasering en omleidings-
routes te bespreken met de klankbordgroep en PB.  
 
Op de hoogte blijven  
Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Of ziet u 
mogelijkheden om de overlast tijdens de uitvoering te 
beperken? Deel het dan met de leden van de 
klankbordgroep. 
Klankbordgroep Kolkweg:  
Tijs de Bree, Dick van Munster, Ingrid Knol, Paul 
Majoor en Ron Huiberts. 
Klankbordgroep Langeslag:  
Ton Kattenberg, Dick Knol, Jaap Abbes, Roel Mikx, 
Deborah Los, en Gerard Zwiers 
 
Of deel het via PB (gerben@zuthem.nl (Gerben Rouw) 
of bert@zuthem.nl (Bert van der Vegte)).  

Volgende stap gezet in project Leefbaarheid en verkeersveiligheid Kolkweg en Langeslag 



Voor vers brood en banket aan huis geleverd bent u bij 
mij aan het juiste adres. 

Ik bestel dit dagelijks bij bakkerij Meinders in Almelo, 
een echte ambachtelijke bakker en lever dit dan af bij 
mijn klanten. Er komen geen bezorgkosten bovenop de 
verkoopprijs. 

Vele soorten en smaken brood leverbaar, ook speciaal brood kan ik u leveren: spelt, koolhydraatarm, zoutarm, glu-
tenvrij, lactosevrij, evenals heerlijke taarten/banket en verse scharreleieren. Elke woensdag bezorg ik reeds in en 
rondom Laag-Zuthem dit verse brood, banket en scharreleieren. 

Wilt u gebruik maken van mijn bezorgservice dan kunt u even contact opnemen. 

U kunt vrijblijvend een proefbestelling plaatsen. En voor meer info omtrent assortiment en prijzen neem even een 
kijkje op mijn website: www.VanKonrad.nl  

Graag tot ziens, Konrad Westerink 

 

VanKonrad.nl 



Nieuws van de Evenementen Commissie 

Wat zag het weer er fantastisch uit, de week voor de 
Burendag. Zelfs de 25 graden werd aangetikt. We 
zagen het alweer voor ons: zoals altijd een nevelige 
ochtendzon die op zou klimmen tot stralend 
middelpunt om zo weer te zorgen voor een 
schitterende Burendag. 
Hoe anders de realiteit. Hoewel de weersvoorspelling 
er nog best redelijk uitzag, frisjes maar droog, gaf de 
buienapp op zaterdag vooral grote blauwe pieken 
weer. Nadat de tent en de springkussens waren 
geplaatst en de muziek gestart werd, kwam daar de 
eerste regenbui. Er zouden er nog velen volgen, zelfs 
nog met een flinke klap onweer.  
En toch, alle regen ten spijt, het werd een hele 
gezellige dag. De kinderen lieten zich niet kennen en 
bleven doorspelen op de stormbaan en waagden zich 
aan een klim op de klimmuur van Yosemity. Voor de 
koffie en de lunch werden heerlijke gerechten gebracht 
en iedereen vermaakte zich prima in de knusse EC-
tent. Voor de BBQ werd in overleg met het Trefpunt-
bestuur en de beheerders plan B ingezet. De BBQ’s 
werden onder het afdak geplaatst en binnen in ‘t 
Trefpunt, waar het droog en warm was, kon gezellig 
aangeschoven worden. De tent van Gerard werd 
gewoon aan de andere kant geopend, waardoor het 
ook aan de bar goed toeven was. Uiteindelijk konden 
we zo’n 160 dorpsgenoten begroeten tijdens de BBQ, 

een geweldige opkomst. En wat waren we blij dat 
iedereen aan onze oproep gehoor had gegeven om 
eigen borden en bestek mee te nemen, om zo minder 
plastic afval te produceren. Door de vele positieve 
reacties zullen we hier de komende jaren zeker mee 
doorgaan.  
 
Na de geslaagde Burendag staan er nog twee 
evenementen op het programma. Om te beginnen op 
zaterdagavond 27 oktober de Spokentocht. Het is niet 
pluis in de bossen van Den Alerdinck. Wat gebeurt er in 
de avond, als alles donker wordt? Wie is toch die 
vrouw in het wit, die rondwaart tussen de bomen? 
Kijk……. Nooit ……. Achterom…… 
 
Op zaterdagavond 24 november organiseren we de 
uitsmijter van het jaar, inmiddels een gewortelde 
traditie, de Hollandse Avond. Uiteraard met het Rad 
van Fortuin, de onmisbare pub quiz, Hollandse hits en 
de favoriete nationale hapjes.  
 
Voor beide evenementen geldt: houd onze Facebook 
pagina in de gaten voor meer info. Ook zullen beide 
flyers op de website van Laag Zuthem geplaatst 
worden.  
Contact? Laat een bericht achter op Facebook of mail: 
eclaagzuthem@hotmail.com. 

Het is zaterdagochtend 15 september, nog voor dat de 
klok negen keer heeft geslagen, is de eerste motorrijder 
al te vinden bij ‘t Trefpunt. Brian staat te trappelen van 
ongeduld, hij is zodanig ruim op tijd dat de organisatie 
thuis nog aan de koffie zat. Langzamerhand komt er 
een waterig zonnetje tevoorschijn en melden zich nog 
zeven motorrijders om de omgeving van Zwolle onveilig 
te maken. Na een kop warme koffie met een heerlijke 
koek werden de motoren gestart, helmen vastgezet en  

De 12e motortourtocht 
van Laag Zuthem 

koers gezet in westelijke richting. Rondom Kampen was 
het nog wel wat oppassen voor lokale gladheid als 
gevolg van de mais-oogst in combinatie met wat 
miezerregen, maar dat mocht de pret niet drukken.  
Via de Flevopolder en de Noordoostpolder ging het 
naar Schoterzijl voor de lunchpauze, de uitsmijters 
smaakten prima. Via de Weerribben werd er richting 
Drenthe gekoerst en in Ruinerwold was er tijd voor een 
ijsje. Via Dalfsen kwam Laag Zuthem weer in zicht, in 
totaal zijn er 230 kilometers afgelegd in een prachtige 
omgeving. Daarbij heeft de zon zich van de mooiste 
kant laten zien en bij aankomst in Laag Zuthem werd er 
onder het genot van een borrel nog lekker nagenoten. 
Bij deze wil ik namens alle motorrijders de organisatie 
hartelijk danken en kijk ik alweer uit naar 2019. 
 
Roel Mikx 



 
En dan nog even dit:  
In 2019 vieren we dat we 100 jaar bestaan !!!
Feestweek wordt 3 t/m 8 juni, iets om rekening mee te          
houden in de agenda.  
 
 
 
 
 

Informatie: bel de school op 0529-497508  
of mail: directie@cbsdelinde.nl 

Kom langs, u bent van harte welkom! 
De deur is open voor iedereen! 

Chr. Basisschool ‘De Linde’ oktober 2018 
In iedere Dorpsomroeper willen we iets van ons laten 
horen, u bijpraten over de afgelopen periode en al vast 
kijken naar wat komt. Even terugblikken en vooruit kijken. 

Na een mooie zomer zijn we weer enthousiast 
begonnen aan het nieuwe schooljaar 2018-2019. 
Ook dit jaar zijn er weer een aantal speerpunten waar 
we als school aan gaan / blijven werken: 
 
1. Kwaliteit waarborgen: 
We willen kinderen begeleiden in hun eigen 
ontwikkeling. Dit doen we door aan de ene kant er 
voor te zorgen dat de leerlingen voldoende individuele 
aandacht krijgen en aan de andere kant veel samen te 
doen, zo houden we de kwaliteit van het onderwijs 
goed. Er is de hele week een onderwijsassistente 
aanwezig die in de verschillende groepen ondersteunt 
of met individuele / groepjes leerlingen aan het werk 
is. Dit is mogelijk dankzij geld dat beschikbaar is voor 
vermindering van de werkdruk. 
 
2. Leren zichtbaar maken 
Met de leerlingen zijn we bezig om te laten zien wat ze 
aan het leren zijn. Dat kan op het gebied van taal/
spelling/rekenen een persoonlijk doel zijn,  
maar het kan ook een gezamenlijk doel  
zijn, bijvoorbeeld een werkstuk  
maken. Het gaat er vooral om  
dat de leerlingen steeds  
bewuster bezig zijn met  
hun eigen leerproces.  
 
3. Groen schoolplein 
Met de leerlingenraad, en daardoor eigenlijk met alle 
leerlingen, willen we ons dit jaar inzetten voor een 
groener plein. Aangezien de gemeente de Kolkweg 
(letterlijk) op de schop neemt, willen wij niet 
achterblijven en ook ons plein veranderen.  
 
Hoe dat er uit komt te zien? Daar zijn we nu druk mee 
bezig, wordt vervolgd. Een wens van de kinderen is een 
grote schommel. 



Schaatsen voor de jeugd van de middelbare school t/m 18 jaar.  

Vrijdag  25 januari 2019 gaan we weer schaatsen met 
de middelbare schooljeugd uit Laag Zuthem. 
Wil je mee? Geef je op door een whats appje te sturen 
naar Annemiek Derks 06-24567295. 

 
 

Eigen bijdrage:  
Entree schaatsbaan: € 3,50 
Entree schaatsbaan en huur schaatsen € 6,50  
 
We vertrekken om 19.15  uur  
vanaf ‘t Trefpunt.  
 
Sportcommissie LaagZuthem  

De tent ligt weer droog ingepakt op zolder, we 
genieten nog van de laatste heerlijke zomerdagen en 
de scholen zijn al weer even begonnen. Kortom het zal 
niet lang meer duren of u nuttigt de eerste pepernoten 
al weer. 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. Maar een datum voor 
het feest is er al wel, vernamen wij van de Sint. 
Alle inwoners van Laag Zuthem zijn samen met (klein)
kinderen van harte welkom om van dit feest te 
genieten. Voor de kinderen t/m 8 jaar die een tekening 
inleveren zal een cadeautje klaarstaan.  
Doe dit vóór 17 november a.s.  

Hoort zegt het voort…… Sinterklaasfeest zaterdag 24 november 

Beste kinderen van Laag Zuthem, 
 
Op zaterdag 24 november kom ik naar ‘t Trefpunt in Laag Zuthem, om daar mijn 
verjaardag te vieren! Kom je om 13.45 uur naar ‘t 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 ze 
inleveren bij Nanda Zielman, Langeslag 3. 
 
Tot dan, 
Hartelijke groet,  

Het nieuwe seizoen van de jeugdclub van PKN Laag 
Zuthem e.o. staat op het punt te beginnen! De 
kinderen gaan weer een gezellige tijd tegemoet met 
veel leuke activiteiten in ‘t Trefpunt.  
 
Binnenkort worden de groepen ingedeeld naar leeftijd 
en krijgen alle kinderen daarover via de clubleiding 
bericht.  

Heeft u daar vragen over? Wilt u dan contact opnemen 
met de clubleiding via email: 
jeannette.hubers@gmail.com of bellen met Jeannette 
Hubers 06-54992051.  
 
Wij hebben er weer zin in! 

De clubleiding  

Na de herfstvakantie start de club weer! 



Kleurplaat 



De afgelopen zomer was mooi. Warm en lang. De 
warme zomer was ook zichtbaar in de wetering. De 
algen deden het deze zomer weer prima. Niet zo 
vreemd. Dat gebeurt ’s zomers vaker. Hoe warmer het 
water, hoe sneller de algen groeien. Vooral als het 
water voedselrijk is. En de rioolwaterzuivering van 
Heino loost in de wetering. 
 
De zomer van 1976 was ook lang en droog en ook toen 
zag je overal dorre bruine weilanden. Ook in 1959 was 
de zomer heet en droog. In de zeventiger jaren werden 
hele bospercelen in één nacht geveld door stormen. In 
mijn jeugd waren veel agrarische gebieden in de 
wintermaanden erg nat. Ik heb toen heel wat op 
ondergelopen wegen moeten fietsen. Niet voor niets 
werden vroeger in poldergebieden boerderijen vaak op 
natuurlijke verhogingen gebouwd. Kijk maar eens naar 
de boerderijen langs de Gravenweg.  
 
Hete zomers, strenge winters, stortbuien en stormen 
zijn niet nieuw, al komen warme, droge perioden en 
stortbuien nu wel vaker voor dan vroeger. Maar de 
opwarming van de aarde (toch niet zo’n handige zet 
van ons!) is niet de enige oorzaak. We hebben de 
gevolgen van die opwarming verergerd door eeuwen-
lange ontbossing, en met name de laatste eeuw ook 
door veel water uit de bodem op te pompen  voor 
huishoudelijk gebruik. En het afvalwater wordt snel 
naar zee geloosd.  
We pompen ook in de wintermaanden (maar ook in 
natte zomerperioden) heel wat regenwater weg dat wij 
in droge zomermaanden goed zouden kunnen gebruik-
en. Heel duidelijk was dat in de afgelopen zomer. Het 
(regen)watertekort van de weermannen op de TV was 
groot nieuws. Wel of niet op weg naar een nieuw 
record? Maar als we niet zoveel water in de winter-
maanden hadden weggepompt of voor eigen gebruik 
uit de grond hadden gehaald hadden we vast een veel 
grotere buffervoorraad water gehad!  
Gelukkig hebben we nu wel in de gaten dat het anders 
moet. Er zit een kentering aan te komen. Zelfs de 
gemeente Raalte haakt in op deze ontwikkeling en 
komt met een plan regenwater van de daken zoveel 
mogelijk af te koppelen van het riool en in plaats 
daarvan op te vangen en langzaam in de bodem (de 
tuin) te laten infiltreren. Prima idee! 

Maar toch ben ik er niet helemaal weg van. Het is niet 
toepasbaar voor de achterkant van de huizen, die  
meestal onbereikbaar zijn met de zware machines 
nodig voor de aanleg. Het is ook niet een ingreep die 
iedereen graag in zijn tuin ziet gebeuren. Over het 
onderhoud werd ook wat vaag gepraat op de 
informatieavond van de gemeente.  
 
Dan heb ik liever mijn eigen systeem. Helemaal zelf 
aangelegd, al in het jaar 2000. En het heeft sinds die 
tijd altijd feilloos gewerkt. Onderhoud? Jaarlijks een 
keer bladeren verwijderen. Ons regenwater wordt van 
het dak geleid naar vier opvangkuilen van ruim een 
halve meter diep op de vier hoekpunten van het huis. 
De wanden zijn bekleed met los gestapelde bakstenen. 
De tuingrond is goed doorlatend voor water. De vier 
opvangkuilen hebben nu al bijna 20 jaar ook de 
zwaarste buien zonder probleem doorstaan en zijn 
nooit overgelopen. Voor de aanleg was niet meer 
nodig dan wat korte stukken regenpijp, vier bochtjes, 
oude bakstenen , een schop en een kruiwagen. Plus 
wat lichamelijke arbeid, maar dat zal voor de meeste 
van ons geen probleem zijn. Met wat planten er om 
heen als aankleding staat het nog leuk in de tuin ook.  
 
Een goed, simpel en goedkoop systeem dus, dat in 
Laag Zuthem op veel meerplekken bruikbaar is. Een 
groot deel van Laag Zuthem ligt immers op een 
zandruggetje, waar het grondwater meer dan één 
meter diep ligt. Ook aan te leggen op plekken waar het 
systeem van de gemeente niet kan komen! Wil je zien 
hoe het er uit ziet? Kom gerust eens langs.  
 
Ferry Kuyk 

Hitte en stortbuien:  wat doe je eraan? 



 

 



Laag Zuthem en omgeving vanaf 100 jaar geleden, geschreven door Wim Jansen 
Ongeveer 100 jaar geleden zag Laag Zuthem er wel iets 
anders uit dan tegenwoordig. Omstreeks die tijd werd 
de school opgericht. Er was al een station (1881) en 
een kerk (1863) aan de Langeslag. Laag Zuthem 
bestond voornamelijk uit enkele boerderijen daar om 
heen. De doorgaande weg vanaf de Langeslag liep in 
zijn geheel langs de Nieuwe Wetering , de huidige 
Langeslag in de bebouwde kom bestond uit een 
karrespoor.  
Op de onderstaande kaart is aangegeven met streepjes 
dat men via paadjes dwars door de landerijen vanaf 
het station, langs Kolkweg 57, naar Klein Meiberg 
(Gravenweg 20) kon komen. Vanaf daar door naar 
Windesheim  via Het Kadehuis bij de Soestwetering. Of 
vanaf Klein Meiberg naar de Gravenweg 18 en dan 
naar de boerderij De Bilt Lierderholthuisweg  69 en 71). 
Vanaf deze boerderij kon je ook naar  Lierderholthuis- 

weg 67 en dan verder  naar boerderij Loman, waarna 
je weer uit kwam op de Hoogeboschweg, de 
verbinding tussen Laag Zuthem en Lierderholthuis. 
Deze paden werden gebruikt om naar je buren te gaan, 
het dorp, naar school of naar de kerk. Meestal te voet, 
waar mogelijk op de fiets. Ook kon je op deze manier 
soms de tolhekken of tolwegen (Den Alerdinckweg) 
omzeilen. Het tolhuis aan de Hagenweg 28 was de 
laatste in werking zijnde Tol van Nederland (1948). Ook 
was er een pad vanuit de Hagen via de boerderij aan 
de Zuthemerweg 22 met een brug over de Kolkwete-
ring, de Langelandsbrug. Hier konden bijvoorbeeld de 
bewoners van De Hagenweg, Armjagersdijk en Hoge 
Weg naar Lierderholthuis naar de kerk of de school. 
De weg tussen Windesheim via Laag Zuthem naar 
Heino werd de Rijksstraatweg van Windesheim naar 
Heino genoemd. 



De Gemeente Zwollerkerspel, bestaand tot 1967 met 
14.615 inwoners, bestond uit een groot aantal buurt-
schappen en dorpen: Voorst, Westenholte, Spoolde, 
Schelle, Zalné, Berkum, Poepershoek, Langenholte, 
Cellemuiden, Roebolligehoek, Hasselterdijk, Genne-
overwaters, Mastenbroek-Nieuwe Wetering, Masten-
broek-Oude Wetering, Biswetering, 's Heerenbroek, 
Oldeneel, Herculo, Windesheim, Hoog-Zuthem, Laag-
Zuthem, Ittersum, Wijthmen, Herfte, Berkum Veld-
hoek, Berkum Bruggenhoek, Berkum Brinkhoek, 
Haerst, Genne, Holten en Streukel. Laag Zuthem viel  

voor het grootste gedeelte onder de gemeente Zwoller-
kerspel en Heino, maar de mensen die zich richtten op 
Laag Zuthem door de kerk, de school en later winkels 
woonden in de gemeente Wijhe, in een deel van Lier-
derbroek, gemeente Heino omgeving Den Alerdinck en 
Colckhof en gemeente Dalfsen omgeving Hagenweg. De 
gemeente Zwollerkerspel lag in zijn geheel rondom de 
stad Zwolle en had de langste gemeentegrens van 
Nederland, namelijk 131 km. Het was tevens de enige 
gemeente van Nederland met een buiten- en 
binnengrens omdat de stad Zwolle er middenin lag. 



Hoog water gezicht vanaf het spoor richting De Horst 1946 

De Langeslag rondom 1946 tijdens hoog water, met links             
boerderij ’t Weeghel en rechts de kerk met pastorie 

Hoog water Grote Hagenweg  1965 

Zicht op de Kleine Hagen in de jaren '90 tijdens hoog 
water in de Nieuwe Wetering. Het water stond bijna op 
het  voetpad langs 't Solen en 't Weegel. 

De oudste foto van het station Laag Zuthem en de 
Kolkweg (50'er jaren) rondom de school. Op het 
schoolplein stond de dorpspomp waar voornamelijk 
water gehaald werd voor de witte was, omdat water 
uit andere pompen soms wat bruin was door 
ijzerhoudende grond en de witte was bruin kleurde.) 

Laag Zuthem had tot in de jaren '60 geregeld last van hoog water, dat is te zien op de foto van de Langeslag, waar 
het water gewoon over de wegen liep. Zelfs nog na de aanleg van de Afsluitdijk was er regelmatig wateroverlast in 
en rondom Laag Zuthem. 

De grens Zwollerkerspel-Heino liep door de Kolkweg, 
ongeveer waar nu het voetpad tussen de Kolkweg en 
de Zunnebelt is (richting het Zunneweitje). 



  

 



Wegens groot succes organiseren we weer een kleding- 
en decoratieruil in ‘t Trefpunt. 
En jij kan er bij zijn! 
 
 
 
 
 
 
Ben je aan het  
minimaliseren, heb je je  
najaarskleding uitgezocht  
en heb je zin in wat anders,  
bevalt een kledingstuk toch  
niet zo, past je kleding niet  
meer goed, ben je toe aan  
een nieuwe frisse wind  
door je huis, kom dan! 
 
Grote kans dat je een ander er blij mee maakt! 

We zijn op zoek naar: 
ongedragen of toch niet 

passende, maar wel goede en modieuze 
najaarskleding, accessoires, riemen, tassen, 

schoenen, verzorgingsproducten, jassen, krukjes, 
kaarsen, kaarsenstandaard, stekjes, plantenpotten, 
kerstverlichting, koffiekopjes, etc. 
Duurzaam en goed voor de portemonnee! 
 
Zeg het voort en neem je leuke zus, buurvrouw, 
collega, vriendin mee! 
Datum: 16 november 2018 
Tijd: 19.30 tot 22.00uur  
Kosten € 2,50 
 
Ben je er bij? 
 
Nienke 06 20644812 
Katja 06 48671202 

Kleding en decoratieruil  

Het zal je maar gebeuren, er wordt bij je aangebeld en 
een dorpsgenoot staat bij jou aan de deur met een 
heerlijke taart. Het kan binnenkort gebeuren, want 
Bakburen is van start gegaan. Op woensdag 19 
september hebben verpleegkundige Heidi Lammertsen 
en opbouwwerker Saskia Pijnappel het eerste bakblik 
uitgereikt aan de deelnemers van de maandelijkse 
koffieochtend.   
Bakburen is een initiatief waarbij dorpsgenoten elkaar 
letterlijk en figuurlijk met een blik ontmoeten. 
Bakblikken vormen namelijk de spil van dit project. Een 
dorpsgenoot vult een blik met taart en geeft deze 
door. De ontvanger bakt vervolgens ook een taart die 
hij of zij weggeeft. Bij het blik zit een boekje waarin je 
als bakker een wens of groet kunt schrijven. Op de 
Facebookpagina van de Kernteams gemeente Raalte 
kun je de bakblikken volgen. 
 

Wil jij zelf een bakburen starten in jouw buurt? Dat 
kan. Neem contact op met opbouwwerker Saskia 
Pijnappel, s.pijnappel@wijz.nu of 06 – 13678478 op 
werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 
www.wijz.nu. 
 
Hartelijke groet, 
Silke Schuurman 
 
Sociaal Cultureel Werker 
Passage 13, 8102 EW  Raalte 
06 – 41 64 33 98 
Chevalleraustraat 10, 7731 EE Ommen  
 
Inschrijven voor de nieuwsbrief van WijZ Welzijn 
Ommen? Meld je dan aan via onderstaande link: 
http://eepurl.com/c4Nid9 

Laag Zuthem bakt voor elkaar!  



Het nieuwe terras achter ‘t Trefpunt is klaar en dat 
kwam heel goed uit tijdens de regenachtige BBQ op 
Burendag. De beplanting in de bakken volgt binnenkort. 
 
Op de laatste zaterdag van oktober (27 oktober) wordt 
het gezellig druk in ‘t Trefpunt. We beginnen de dag om 
10.00 uur met het opruimen van de berging van met 
een aantal mensen van het Oranjecomité, toneel-
vereniging Hakke Takke, de evenementencommissie 
(EC) en de schietvereniging.  
 
Ook kun je op 27 oktober weer oud ijzer inleveren bij 
het Trefpunt. De avond wordt afgesloten met de 
spokentocht, georganiseerd door de evenementen-
commissie. Meer informatie volgt via de EC. 
 
Uitloting obligaties. 
Tijdens de renovatie werden er meer dan 50 obligaties 
uitgegeven. Wij gaan jaarlijks een aantal obligaties 
aflossen. In december loten we er tien uit. De 
obligatiehouders krijgen hier schriftelijk bericht van. 
 
Bierproeverij 
En we geven nu alvast een doorkijkje naar november. 
Kom biljarten op vrijdagavond 2 november. Strijdt dan 
mee om de titel Bockbierkoning(in) tijdens de 
bierproeverij. Leo gaat hier zijn titel verdedigen. We 
slaan een aantal bockbiertjes in.  
Kom gezellig biljarten en een bockbiertje proeven. 
 
Samen koken (en eten) 
Maximaal 20 personen gaan maandelijks samen aan 
tafel. Raadpleeg de agenda op www.trefpunt.zuthem.nl 
voor de data. We gaan aan tafel om 18.00 uur, 
voorafgaand aan de café-avond. Wil je komen eten, 
koken of allebei? Meld je dan aan bij Akkie Tichelaar 
(06-16251462).  

Nieuws van ‘t Trefpunt 

Koffiedrinken in het Trefpunt 
Op de derde woensdagochtend van de maand van 
10.00 uur tot 11.30 uur schenken Gerrie van Munster 
en Marloes Knol koffie in de caféruimte van ‘t Trefpunt. 
Schuif gezellig aan als je in de gelegenheid bent. 
 
De maandelijkse café-avond 
Ben je onlangs komen wonen Laag Zuthem? Onder het 
genot van een lekker biertje of een mooi glas wijn is het 
goed toeven in de huiskamer van Laag Zuthem op de 
eerste vrijdagavond van de maand.  
 
Biljarten in ‘t Trefpunt. 
Eind oktober krijgt ’t Trefpunt een biljart. Op verzoek 
van een aantal Zuthemers is een biljart aangeschaft. 
Tijdens de caféavond in november kan het in gebruik 
worden genomen. Ben je een enthousiast biljarter? 
Kom dan in november een keutje leggen. 
 
Zelf iets organiseren? 
Heb jij zin om op een cafeavond muziek te maken in  
‘t Trefpunt? Dat kan! Aarzel niet om contact op te 
nemen. ‘t Trefpunt staat ter beschikking.  
 
Muziek in ‘t Trefpunt 
Wegens groot succes geprolongeerd! Op 21 december 
is er weer een Ierse avond met Noël en Lynn Shannon.  

’t Trefpunt 



Nieuwjaarsochtend 2018/2019 
We gaan komende nieuwjaarsnacht opnieuw open, 
mogelijk al voor het aftellen. De vrijwilligers hebben 
zich al gemeld. De suggestie om een aftelmoment tot 
middernacht te doen nemen we zeker in overweging. 
 
Oud ijzer 
Een belangrijke bron van inkomsten voor ‘t Trefpunt is 
de verkoop van ingezameld oud ijzer. Op 27 oktober is 
het weer zover en kun je ‘s-ochtends je oude ijzer 
inleveren. 
 
Zuthem in beweging 
Iedere maandagavond wordt er groepsfitness gegeven. 
Goed voor de gezondheid. Er wordt nu ook gebruik 
gemaakt van de fitnessapparaten buiten aan de  

Zunnebelt. Werken aan spierkracht, coördinatie, 
lenigheid en uithoudingsvermogen onder leiding van  
fysiotherapeut Ioanna Karkantzia voorziet duidelijk in 
een behoefte. Wil je meer informatie of meedoen, 
neemt dan contact op met Ioanna (06-37002191). 
 
Fysiotherapie 
Ioanna verzorgd ook de fysiotherapie in Laag Zuthem 
en omgeving (www.fysiomobilae.nl). 
 
Vrijwilliger worden? 
Vele handen maken licht werk. Spring in de vrijwilligers-
pool en doe mee. Eén keer per jaar een leuk 
vrijwilligersfeest en eeuwige roem is de beloning. 
Aanmelden kan op trefpunt@zuthem.nl. 

’t Trefpunt 

Klaverjassers gezocht !!       

Het nieuwe klaverjasseizoen is inmiddels 
al weer begonnen op de vrijdagavond in 
’t Trefpunt.  We hebben een groep vaste 
spelers die in totaal 12 vrijdagavonden 
bij elkaar komen om te klaverjassen.  Ook zijn er een 
aantal spelers die zo af en toe een keer komen.  
We zijn dringend op zoek naar een aantal nieuwe 
medespelers. Er wordt niet met het mes op tafel 
gekaart, gezelligheid staat voorop! Kun je (een beetje) 
klaverjassen en lijkt het je leuk om mee te doen ? Loop 
dan eens binnen op een kaartavond. Je kunt ook 
gewoon een avond meedoen en dan beslissen of je 
vaker wilt meedoen. We beginnen altijd om 20.00 uur.  
 
Hoe ziet zo’n avond eruit ? 
Op een avond spelen we 4 “bomen” van 16 potjes 
waarbij je door loting elke boom een andere 
medespeler en andere tegenspelers hebt. Aan het eind 
van de avond worden je scores opgeteld en de beste 3 
van de avond krijgen een klein prijsje. Over een heel  

seizoen worden je beste 8 kaartavonden 
bij elkaar opgeteld en hieruit volgt dan 
een top-3 van het hele seizoen. 
 

Alle data van seizoen 2018-2019 op een rijtje : 

Het inleggeld/contributie voor een seizoen is € 30,-  
Kun je lang niet altijd of wil je liever per avond betalen 
dan kost het  € 4,- per avond.  Dit is inclusief koffie en 
thee. 
 
Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie? 
Informeer bij Joke Dalhuisen  
telefoonnummer 06-28039598 

4 januari 
1 februari 
15 februari 
1 maart 
15 maart 
29 maart 

28 september    
12 oktober 
26 oktober 
9 november 
23 november 
14 december 





In juli zijn we aangekomen in Papoea Nieuw Guinea, 
ons nieuwe thuis. Vrijwel meteen beginnen de taal- en 
cultuurlessen. Er zijn hier meer dan 800 talen! Maar 
gelukkig spreken de meeste mensen één taal goed: Tok 
Pisin. Het lijkt op Engels met een vleugje Duits. Vol 
goede moed beginnen we eraan. Een MAF collega die 
al 25 jaar in het land woont geeft 16 ochtenden les. 
Nem bilong mi Harriëtte. Ples bilong mi Holland. Dit 
lukt nog aardig ook! Onderdeel van de training is een 
week in de bush: zonder andere blanken, heel veel Tok 
Pisin praten en veel van hun dagelijkse praktijken zien. 
Dat klinkt als een leuke uitdaging. MAF zoekt een leeg 
huis voor ons in Moropote. De eigenaren zijn op verlof 
in Duitsland en wij mogen hun huisje lenen.  
Een koelbox vol met groenten en fruit, gekocht op de 
markt van Mount Hagen. Mosquito-netten, kaarsen en 
cadeautjes. Zo’n 250 kilo aan vracht nemen we mee op 
onze bushtrip. Een MAF collega brengt ons eind 
augustus weg met het vliegtuig. We komen aan en 
voordat we kunnen uitstappen staan er tientallen 
mensen om het vliegtuig heen. We worden als aapjes 
aangestaard, en onze beide jongens hangen dan ook 
als aapjes aan ons. De hitte valt weer als een deken 
over ons heen. Eindelijk even geen koud Mount Hagen 
meer, heerlijk die hitte. Luke nodigt ons uit in zijn 
‘hauswin ‘, een schaduwrijk plekje om te zitten. We 
krijgen onze eerste kokosnoot aangeboden. Wanneer 
de mensen weer langzaamaan naar huis gaan, wordt 
duidelijk wie ons gastgezin is. Luke en Esther, samen 
met hun kinderen Elsa van 8 en Ezra van 3. Luke is de 
vrijwilliger die de radio bemant en het gras op de strip 
laag houdt. Voor elke dag heeft hij een planning 
gemaakt: het bezoeken van de plaatselijke school, het 
ziekenhuisje, het maken van de belangrijkste 
voedingsbron sago en de tuinen bezoeken. We 
genieten ervan hen als leraren te hebben.  

Mission Aviation Fellowship (MAF)  

Wilfred, Harriëtte, Micha & Ruben Knigge zijn begin januari 2017 uit Laag Zuthem vertrokken om voor hulporga-
nisatie Mission Aviation Fellowship (MAF) te gaan werken als pilotengezin.  

En we genieten enorm van al het verse voedsel:  
watermeloenen naast de deur, papaya in de boom 
achter ons. Om de hoek groeit de chocolade ‘noot ‘ en 
daar achter hangen de vanillebonen. In de hoge bomen 
hangen trossen bananen en pas op waar je loopt, die 
kokosnoten vallen hard naar beneden.  
Op een ochtend neemt Esther ons mee naar een klein 
marktje, waar mensen vooral dingen ruilen. Geld heeft 
bijna niemand, het is allemaal ruilhandel. In een pan is 
een soort zoete aardappel klaar gemaakt in kokosmelk 
met spinazie bladgroenten en er drijft iets bruinigs in. 
Is dit wat ik denk dat het is? Esther ziet mijn blik en 
koopt wat eten uit de pan. Ik wenk Wilfred als we naar 
de hauswin lopen. En ja hoor, na even puzzelen met de 
taal begrijpen we dat 
dat bruine inderdaad 
een sago-worm is. Dat 
wilden we altijd al een 
keer proeven en dit is 
onze kans.  
Elke ochtend leren 
Luke & Esther ons weer wat, elke middag gaan we naar 
een heerlijk riviertje net achter hun huis. We genieten 
enorm, vinden het bijna jammer als het MAF vliegtuig 
ons weer op komt halen om ons terug te brengen naar 
Mount Hagen. Maar het is weer tijd om door te gaan. 
Wilfred zal een nieuw (groter) vliegtuig moeten leren 
vliegen en wennen aan de niet-zo-horizontale 
landingsbanen. Micha heeft groep 2 af en gaat over 
naar groep 3. Ruben speelt overal, en kletst met 
iedereen. En ik, ik mag ons gezin bij elkaar houden. We 
voelen ons thuis in dit nieuwe land en hebben heel 
veel zin hier ons leven op te bouwen. 
 
Harriëtte  



Adressen  website www.zuthem.nl 
 
Bestuur Plaatselijk Belang 
 Gert Nijhoff (voorzitter), Langeslag 49, tel 06 22367156, gert@zuthem.nl 
 Bert van der Vegte (secretaris), Kolkweg 24, tel 06 55816113, bert@zuthem.nl 
 Gerben Rouw (2e secretaris), Langeslag 1, 0529-466333, gerben@zuthem.nl  
 Henk Mulder (penningmeester), ’t Solen 7, 06 18835175, henk@zuthem.nl  
 Niels Tomson (bestuurslid), Hagenweg 20, tel 06 21263787, niels@zuthem.nl 
 Martin Klijnstra (bestuurslid), Langeslag 41a, 06 14626066, martin@zuthem.nl   
 Nasser Boushaba (bestuurslid), Kolkweg 14, nasser@zuthem.nl   
 Michiel van den Bos (bestuurslid), ’t Solen 5, 06 22175693, michiel@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 v.d. Weg, Jolanda Dijkslag, Esther Nortier, Laurens Doornweerd en Edwin van der Weerd 
 Info via eclaagzuthem@hotmail.com of www.facebook.com/EvenementencommissieLaagZuthem 

 
‘t Trefpunt 
 Beheer: Gijs en Anneke Lubbers, tel 497413 of via beheertrefpunt@zuthem.nl 
 Oud papier voor 't Trefpunt: inzameling elke eerste donderdag van de maand 
 Info via trefpunt@zuthem.nl, www.trefpunt.zuthem.nl 
 
Stichting Oranjefeesten Laag Zuthem 
 Secretariaat, Eddy van Hijum, Kolkweg 43  
 Info via stichting.oranjefeest@gmail.com of www.facebook.com/oranjefeestlaagzuthem 
 
Schietvereniging ('t Trefpunt) 
 Maandagavond vanaf 20:00 uur.  
 Info bij Be Bredewold, Kolkweg 18, tel 497314 
 
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  
PKN Jeugdclub Laag Zuthem 
 Info bij Jeannette Hubers, tel 06 54992051 
 
Tennisvereniging Lierderholthuis-Laag Zuthem 
 Info bij Maarten Metz, tel 06 487 55 795 of via tennis@lierderholthuis.com 
 
Sportcommissie 
 Annemiek Derks, Debora Consten en Riemer Riemersma  
 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 3 februari, 3 juli, 3 oktober of 3 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.   


