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  VAN DE REDACTIE  

Voorop dit najaarsnummer ziet u een prachtige, oude foto van het Kerkplantsoen. 
Het is de  voorkant van een boek dat rond mei 2017 zal verschijnen, mede in 
verband met het 25 jarig jubileum van de Belangenvereniging. Verderop in dit 
blaadje vindt u verdere informatie.  

Een heerlijke nazomer heeft ervoor gezorgd dat de Wilspa een vrolijke en zonnige 
dag werd. De band speelde avonds de sterren van de hemel, maar echt laat werd 
het dit jaar niet. Een paar donkere wolken en ander gerommel in de lucht deden de 
meeste bezoekers op tijd naar huis laten vertrekken.  

We feliciteren Jan Burgers met het winnen van de foto herkenningspuzzel. Voor u 
misschien een uitdaging om deze wandelroute ook eens te gaan lopen en zo veel 
te weten te komen over de boerderijen en het landschap van ons mooie dorp. 
Zaterdag 29 oktober wordt ons dorp omgetoverd tot een spookachtige plek. Niet 
schrikken dus als er vreemde snuiters door uw straat sluipen of als er iemand heel 
hard gilt….. 
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Jubileum in zicht. 

De laatste bestuursvergaderingen passeerde het aanstaande BS-jubileum al 
menigmaal de revue. De oprichtingsvergadering van de belangenvergadering was 
op 29 april 1992, we bestaan in 2017 dus 25 jaar. Het begon nu ruim 25 jaar 
geleden met een initiatiefgroep en daaruit groeide de vereniging. Veel mensen 
hebben deel uitgemaakt van het bestuur en een aantal zelfs vele jaren.              
Eén persoon is vanaf de oprichting nog steeds een belangrijke spil in het huidige 
bestuur; Jan Hulsing. Jan heeft als overbrugging de functie van voorzitter nu 
wederom op zich genomen. Gerard Hummelman maakte ook vanaf de oprichting 
deel uit van het bestuur. Bij zijn overlijden in november 2014 heeft hij ons zijn 
grootste hobby nagelaten in de vorm van het Spankerens Archief.                       
Ook Jan Burgers moet hier genoemd worden als man van de ‘lange adem’; hij 
werd in 1993 bestuurslid. Mede door zijn inzet heeft de belangenvereniging haar 
bestaansrecht bewezen. Jan maakte zijn bestuurslustrum net niet vol, hij was ca. 
22 jaar lid van het bestuur. En dan is er nog Bert de Ruiter. Hij was bestuurslid van 
1996 tot september 2015 en was onze man van de praktijk.   
 
De doelstellingen van onze vereniging zijn in al die jaren nog steeds het zelfde; 

- Ontplooiing van activiteiten op het gebied van ruimte ordening, zowel op 
gemeentelijk als op provinciaal niveau. 

- Het bevorderen van de verkeersveiligheid. 
- Instandhouding van een goed woon -en leefmilieu. 
- Verfraaiing van het dorpsaanzicht. 
- Instandhouding c.q. verbetering van het voorzieningsniveau. 
- Bewaking van een goede infrastructuur. 

Kennelijk zijn deze doelstellingen ook nog steeds actueel, getuige onze 
betrokkenheid bij de structuurvisie Kleine Kernen en de ontwikkelingen rond de 
N348.  
 
Als dit je aanspreekt en je wilt ook jouw steentje bijdragen aan deze punten, 
reageer dan naar één van de leden achter in dit informatiebulletin. 
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WhatsApp-buurtpreventie in Spankeren 

Ruim 80 Spankenaren hadden zich opgegeven voor de WhatsApp
en een flink deel was op 23 juni j.l. aanwezig in het Dorpshuis toen de politie een 
opstartinstructie verzorgde. Aan de hand van een Powerpoint-presentatie maakten 
zij de in’s en out’s van het WhatsApp-gebeuren aan de aanwezigen duidelijk. 

In juni en juli vonden vervolgens de volgende zaken plaats:                                                        
-  in overleg met de politie en de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid 
van de gemeente Rheden is er een opdeling in drie subgroepen gemaakt voor de 
WhatsApp-buurtpreventie in Spankeren,                                                                    
-  er zijn 3 beheerders aangezocht; één voor iedere subgroep,                                 
-  de beheerders van de drie subgroepen hebben gezamenlijk overlegd en 
activiteiten op elkaar afgestemd,                                                                                
-  de beheerder van iedere subgroep heeft zijn deelnemers ingevoegd in d
respectievelijke   WhatsApp-groep 'buurtpreventie Spankeren1', 'buurtpreventie 
Spankeren2', 'buurtpreventie  Spankeren3                                                        

Groep: buurtpreventie Spankeren 1                        
Kanaaldijk,Edyweg,van Rensselaerweg               ,  
Loohof,van Rhemenhof    
                                    
Beheerder Emile de Ruiter                                      

 
 
 
 
 
Groep: buurtpreventie Spankeren 2 
Dorpsweg, Broekhuysenhof, Kerkplantsoen, 
Kerkweg,Landweg,Beukenlaan,Bockhorstweg 
 
Beheerder Tonnie koenders                                                                         

 

 

 

Ruim 80 Spankenaren hadden zich opgegeven voor de WhatsApp-buurtpreventie 
en een flink deel was op 23 juni j.l. aanwezig in het Dorpshuis toen de politie een 

presentatie maakten 
gebeuren aan de aanwezigen duidelijk.   

                                                       
in overleg met de politie en de beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid                                             

van de gemeente Rheden is er een opdeling in drie subgroepen gemaakt voor de 
                                                             

                                 
de beheerders van de drie subgroepen hebben gezamenlijk overlegd en 

                                                                               
de beheerder van iedere subgroep heeft zijn deelnemers ingevoegd in de 

groep 'buurtpreventie Spankeren1', 'buurtpreventie 
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Groep: buurtpreventie Spankeren 3 
Overweg, Zutphensestraatweg 
 
Beheerder Robin Kelder 

 

 

 

De beheerders coördineren de berichtgeving binnen hun deelgroep en zorgen voor 
het up-to-date houden van de deelnemerslijst.. 

Hiermee is de WhatsApp-buurtpreventie eind juli in werking getreden. In het najaar 
(medio oktober) worden bij de toegangswegen van ons dorp meldingsborden 
geplaatst  met de tekst dat we een actieve buurtpreventie hebben. Dit zal met enig 
vertoon c.q. een kleine festiviteit gebeuren. In het najaar wordt er onder leiding van 
de politie ook een buurtpreventieoefening georganiseerd. De WhatsApp-
deelnemers worden hierover rechtstreeks benaderd. De andere Spankenaren 
worden hierover tijdig geïnformeerd via onze webpagina 
www.belangenverenigingspankeren.nl en via de Regiobode. 

 

                  

                                         Kerkenmarkt Spankeren 2016 
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“Langs het tuinpad van mijn vader”                                                      

Mede in verband met het 25-jarig jubileum van 
de Belangenvereniging zal er rond mei 2017 een 
nieuw boek verschijnen, geschreven door de 
heren A.T.G. Elzebroek en J.C. Burgers.   

Destijds is in overleg met initiatiefnemer Gerard 
Hummelman gekozen voor een boek over de 
60-er jaren in Spankeren. Maatschappelijk 
gezien veranderde er na 1960 veel. Denk aan 
de komst van de televisie en de auto, ook voor 
de gewone man.  

Voor informatie over de periode 1960-1970  is 
gebruik gemaakt van drie verschillende 
archieven: dat van Gerard Hummelman, het archief van de Belangenvereniging en 
van de Stichting Historisch Onderzoek Zuidoost Veluwezoom.  

De inhoud van het boek is verdeeld in acht hoofdstukken en geeft een goed beeld 
van de tijd en sfeer in Spankeren. Aan bod komen onder meer het 
verenigingsleven, de agrarische sector en de huisvrouwen. 

Jan Burgers doet de interviews met onder andere alle boeren en verzorgt de 
informatie rondom de kerk. Carla Hupjé heeft de voormalig eigenaren van 
verdwenen winkels en bedrijven geïnterviewd. Ton Elzebroek is verantwoordelijk 
voor de rest van de inhoud.  

Het boek is niet bedoeld als historisch document, maar wel als een goed leesbaar 
boek over Spankeren in de jaren ’60.  

Vanaf nu kunt u zich voor een exemplaar inschrijven via de Belangenvereniging. 
Het boek zal ongeveer 14 euro kosten.  

www.belangenverenigingspankeren.nl 
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Geen subsidie voor onderhoud en vervanging van de A ED 

Op 4 maart deelde de gemeente ons mee dat men besloten had onze aanvraag 
(voor het jaar 2015) van een subsidie ten behoeve van de instandhouding van het 
AED-apparaat (dat opgehangen is bij de Prinses 
Margrietschool), niet te honoreren. Het gaat hierbij 
om een bedrag van € 600,- per jaar. De motivering 
van gemeentelijke besluit was tweeledig: 1.  de 
activiteit valt niet meer binnen de doelstelling van 
de subsidieregeling samenlevingsbeleid Rheden 
en  2.  het beleid van de gemeente Rheden gaat 
uit van de brandweer als ‘first responder’ bij 
hartfalencalamiteiten. 

Het bestuur van de belangenvereniging verbaasde 
zich over dit bericht omdat deze aanvraag in 2014 wel gehonoreerd werd. We 
hebben daarom op de daarvoor geëigende wijze bij de gemeente bezwaar 
aangetekend. Ondanks onze toelichting op dit bezwaar bij de commissie voor 
bezwaarschriften (we deden daar een beroep op consistent beleid) bleef de 
gemeente bij haar besluit. Dit betekent dat er een gat valt in onze begroting. Dat 
gat kan dit jaar aangevuld worden uit de reserves, maar voor de begroting van 
volgend jaar moeten we op zoek naar een oplossing. Gedacht wordt aan het 
zoeken van sponsors of het verhogen van de contributie. Het bestuur staat open 
voor suggesties. 

Koffieconcert zondag 27 November. 

Ook dit jaar geeft accordeonvereniging Aeolus weer een koffieconcert in het 
Dorpshuis. Het concert begint om 11.00 uur, vanaf 10.30 uur staat de koffie voor u 
klaar. De toegang is gratis. De 2 orkesten, welke beiden onder leiding staan van 
Jeroen Gulikers, brengen weer een zeer gevarieerd programma ten gehore. Van 
vrolijke luchtige muziek, tot echte luistermuziek, voor elk wat wils. Nieuwsgierig 
geworden?  Dat is dan zeker een reden om een keer naar ons te komen luisteren. 

Zegt u na afloop, dat wil ik ook wel eens proberen: beginnen met accordeon spelen 
kan altijd, ongeacht de leeftijd. Twee keer per jaar organiseren wij een testcursus. 
De kosten van een testcursus bedragen € 100,00, dit is inclusief accordeon en 
lesmateriaal. U krijgt dan 10 lessen van 30 minuten. Draagt u onze vereniging een 
warm hart toe, wordt dan donateur!  Meer informatie over Aeolus vindt u op onze 
website www.aeolusdieren.nl 
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Kaartavonden in het Dorpshuis 
Seizoen 2016-2017 

 

Beste kaarters . 

De data voor de kaartavonden in  het Dorpshuis in Spankeren voor het seizoen 
2016-2017 zijn bekend. Hieronder de lijst met de speelavonden. 

 
1. 10 september 2016 
2. 8 oktober 2016 
3. 19 november 2016 
 Let op in december is er geen kaartavond, maar op 1 7 december de         
kaartmarathon 

4. 14 januari 2017 
5. 18 februari 2017 
6. 11 maart 2017 
7. 8 april 2017 
8. 13 mei 2017 

 Extra 17 december de 4 e kaartmarathon  (zaterdag overdag) 

Zoals gewoonlijk tellen de (beste) resultaten van 6 avonden mee voor de 
eindstand. De kaartmarathon telt niet mee voor de eindstand.                               
De avonden beginnen om 20.00 uur.                                                                       
Het inleggeld wordt € 3,00 per avond/per persoon. Dit is inclusief koffie of thee tot 
het moment dat we beginnen met spelen. 

Met vriendelijke groet 

Tjibbe de Boer                                      Jan van den Enk 

Tel. nr. 06-53601195                              Tel. nr. 06-11461904 

 Email: tjibbe.de.boer@hetnet.nl            Email:  jcvdenk@upcmail.nl 
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Toch weer gelukt. 
 
Voor de bewoners van de Dorpsweg en Kanaaldijk was het toch weer de vraag, na 
vorig jaar een succesvol begin met de eerste buurtbarbecue, gaat het dit jaar ook 
lukken? De voorbereidingsgroep had twee data gekozen om bij slecht weer het 
gebeuren door te schuiven naar de volgende zaterdag. 
Na inventarisatie van het aantal deelnemers bleek dit ongeveer gelijk te liggen met 
het voorgaande jaar,kortom vrijwel iedereen had er zin in. Vanwege het onstabiele 
weer was er besloten op donderdag 30 Juni de vooruitzichten voor die komende 
zaterdag te bekijken en op grond daarvan een beslissing te nemen. 
Op donderdag werd de knoop doorgehakt het wordt zaterdag 2 Juli. 
Zaterdag rond het middaguur werd er begonnen met de voorbereidingen maar 
iedereen bleef zorgelijk naar de lucht kijken, het was weliswaar droog maar hoe 
lang nog. Besloten werd om een drietal tenten in een halve cirkel met de rug naar 
de wind op te zetten en deze stevig te verankeren, barbecues, stoelen en tafels 
werden klaargezet en voor de zekerheid parasols om de barbecues droog te 
houden. 
Om vier uur zouden we beginnen, maar een half uur voor die tijd kwam er een 
dreigende donkere wolk onze kant uit die vergezeld werd door een stormachtige 
wind die dreigde alles weg te vagen wat in de voorbijgaande uren was opgebouwd. 
Gelukkig waren er een aantal mensen aanwezig om tenten en parasols op die plek 
te houden waar wij ze hadden neergezet. We waren er van overtuigd; dit wordt een 
ruige barbecue. 
Nadat iedereen verwelkomd was met een leuk welkomstdrankje konden de 
barbecues aangestoken worden. Het was weliswaar droog, maar hoe lang zou het 
dat nog blijven. En met één oog naar de dreigende lucht en het andere oog op de 
barbecue gericht, wordt goed bakken een lastig werkje. 
                        

                           



10 

 

Toen de houtskool volop gloeide kon het barbecueën beginnen. Het was nog 
steeds droog en de onstuimige wind werd rustiger. Er werd volop gebraden en met 
een lekker drankje en een luchtig stukje muziek werd het een gezellige avond die 
eindigde met een aantal bewoners in polonaise tussen de barbecues door .      
Voor een leuke buurtbarbecue is mooi weer geen voorwaarde dat het ook gezellig 
wordt, dat heeft het nukkige weer ons die zaterdag geleerd. Het weer was matig 
maar de stemming was opperbest en we hebben elkaar als buurt weer een beetje 
beter leren kennen. Doen we het volgende jaar weer? Ik denk van wel. 

Een tevreden buurtbewoner 
 

 

Oplossing boerderijenpuzzel 

In het zomernummer van dit informatiebulletin is ruim aandacht besteed aan de  
toen opgeleverde brochure ‘Wandelen door de tijd langs boerderijen in Spankeren’. 

In opdracht van de gemeente Rheden en in 
samenwerking met de Belangenvereniging 
Spankeren is een wandelroute ontwikkeld met 
veel cultuurhistorische informatie over de 
(voormalige) boerderijen en het bijzondere 
agrarische landschap. Bij het informatiebulletin 
heeft u een flyer met de routebeschrijving 
ontvangen en in tweede instantie heeft u het 
uitgebreide boekje gekregen met 
achtergrondinformatie. 

  In het informatiebulletin stond ook een foto herkenningspuzzel. Er heeft zich 
slechts één dorpsgenoot gemeld met een oplossing: de  heer Jan Burgers.          
Bij controle van zijn oplossing door de samensteller van de route bleek dat alle 
foto’s goed benoemd  waren. Bravo Jan. De volledige goede oplossing is te 
verkrijgen bij de redactie. 

NB 

Er is inmiddels ook een fietsroutevariant beschikbaar. Kijk hiervoor op onze 
webpagina www.belangenverenigingspankeren.nl 
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Griezelen met Halloween. 

 Een groot aantal verenigingen uit Spankeren (en Dieren) sluiten de handen ineen 
en organiseren op zaterdag 29 oktober een griezelig Halloweenfeest, genaamd 
The Spankeren Dungeon.                                                                                        
Die zaterdagavond wordt het hele dorp omgetoverd tot een spookachtige plek en 
speelt er zich een mysterieus verhaal af. De avond staat in het teken van een jong 
meisje dat is verdwenen. Ze is voor het laatst in aanraking geweest met een 
gestoorde professor die in de avonduren in het geheim in een lokaal van de 
Spankerense school bizarre experimenten uitvoert.  

 The Spankeren Dungeon wordt een echte theaterbeleving binnen het thema   
Halloween. Tijdens een spannende en griezelige speurtocht lopen de gasten door 
het dorp en doen zij verschillende locaties aan waar korte scènes gespeeld 
worden.  

 Muziekvereniging Wilhelmina organiseert deze avond in samenwerking met 
Toneelgroep Spankeren, jongerentheater Podiumschool en Dans & Drama Gold.  
De theatertocht is voor iedereen vanaf 8 jaar die maar van griezelen houdt.      
Meer informatie is te vinden op de facebookpagina: 
www.facebook.com/halloweendungeon.                                                                   
Of via mailadres: halloweenspankeren@outlook.com 
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Op zaterdag 3 september zijn we weer vertrokken vanuit “De Sluis” voor de 
jaarlijkse motortocht van motorclub Spankeren. Het was voor de dertiende keer dat 
er een tocht werd georganiseerd. Vorig jaar werd de tocht voor de eerste keer 
afgelast vanwege het slechte weer. Dit jaar waren de weergoden ons echter weer 
goed gezind. Het was prachtig weer om op de motor door een deel van Nederland 
te toeren. 

Dit keer ging de route in zuidelijke richting en voerde ons over mooie dijken en 
wegen. De route ging via de Posbank richting de Betuwe. In Arnhem gingen we de 
dijk op en vervolgden wij de route langs de Rijn richting Driel.  

Nadat we genoten hadden van een heerlijke kop koffie met gebak bij het Veerhuis 
in Opheusden, ging de route verder door de Betuwe. Waar je in het voorjaar in de 
Betuwe kunt genieten van de rijke bloesem, genoten wij van het prachtige fruit dat 
aan de bomen hing. 

In Buren ging het mis. Een van de motoren had er geen zin meer in. Op een 
parkeerplaats waar een kleine markt werd gehouden, kwamen onze technici bij 
elkaar om het probleem te bespreken en alle opties te bedenken dit probleem op te 
lossen. Omdat het al tegen lunchtijd liep, maakten enkele rijders van de 
gelegenheid gebruik om bij de visboer een visje of kibbeling te nuttigen.               
De conclusie op dat moment was dat vermoedelijk de accu was overleden.     
Terwijl met de hedendaagse techniek werd uitgezocht waar op zaterdagmiddag 
een motoraccu voorhanden was, maakten de overige rijders zich gereed om de 
tocht voort te zetten naar de lunchstop.  



13 

 

Nadat we bij Bosrestaurant Overberg in Overberg de honger hadden gestild, werd 
de tocht voortgezet richting huis. Bij Ede ging het voor de tweede keer mis en 
stopte er weer een motor mee. Een inwoner van Ede bood de helpende hand.     
De motor mocht onder de partytent, dat op het terrein stond van zijn woning, 
geplaatst worden en kon dan de volgende dag worden opgehaald.                
Aangezien de zoon van de pechvogel meereed, zetten vader en zoon samen de rit 
voort op één motor. 

Inmiddels zijn beide motoren weer in goede conditie. ’s Avonds weer genoten van 
een gezellige avond bij “De Sluis”. Buiten onder het genot van een hapje en een 
drankje kwamen de sterke verhalen natuurlijk ook weer voorbij. Het eten en 
drinken was weer goed verzorgd door Nicolien en Henk. 

Namens het organisatieteam MC Spankeren 

André Maalderink 

 
Kerstmarkt  Kerkplantsoen  Spankeren   
 
Op zondag 11 december 2016 organiseert Toneelgroep 
Spankeren in samenwerking met Stichting Dorpskerk 
Spankeren een kerst- en hobbymarkt. De markt vindt 
plaats van 13.00 tot 18.00 uur op het Kerkplantsoen.  
We zullen weer een gezellige, sfeervolle markt creëren 
gericht op kerst en creativiteit. Ook in de Petruskerk 
zullen activiteiten plaatsvinden. 
 
Bent u creatief en heeft u interesse om een kraam te huren dan kunt u zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar info@toneelgroepspankeren.nl. 
Vermeldt u daarbij even uw naam en wat u wilt verkopen. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op. De kosten van een kraam bedragen € 17,50. 
 
N348 
 
Er zijn ontwikkelingen rond de N348. Duidelijkheid hierover kunnen we u nog niet 
verschaffen. U leest dit in het volgende nummer. 
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Agenda 
 
Oktober 
1 oktober           Countrydansen in het Dorpshuis. 
6 oktober           Spanso 55+: Veilig Verkeer Nederland in het Dorpshuis.                                
7 oktober           Dorpscafé in het Dorpshuis. 
8 oktober           Kaarten in het Dorpshuis. 
14 oktober         Pubquiz in het Dorpshuis. 
15 oktober Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
15 oktober          Darten in het Dorpshuis. 
20 oktober  Spanso 55+: Politie geeft ons tips en trucs in het Dorpshuis. 
29 oktober          Halloweenfeest The Spankeren Dungeon. 
29 oktober  Inzameling oud papier. 
 
November 
4 november        Dorpscafé in het Dorpshuis. 
3 november  Spanso 55+: Fam. Rust houden een presentatie over Corsica. 
5 november        Countrydansen in het Dorpshuis. 
11 november  Bingo Muziekvereniging Wilhelmina in het Dorpshuis. 
12 november      Darten in het Dorpshuis. 
17 november  Spanso 55+: Bezoek kerstmarkt Intratuin Duiven. 
19 november      Kaarten in het Dorpshuis. 
19 november  Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
19 november  Najaarsconcert Muziekvereniging Wilhelmina Locatie :??? 
20 november      Sinterklaasfeest in het Dorpshuis. 
26 november      Darttoernooi in het Dorpshuis. 
27 november  Koffieconcert Aeolus Accordeonverening in het Dorpshuis. 
 
December 
1 december  Spanso 55+: Sinterklaas Bingo in het Dorpshuis. 
3 december        Countrydansen in het Dorpshuis. 
10 december      Darten in het Dorpshuis. 
10 december  Inzameling oud papier. 
11 december  Kerstmarkt  Kerkplantsoen 
15 december  Spanso55+: Etentje en afsluiting 2016. 
17 december      Kaartmarathon in het Dorpshuis. 
17 december  Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen. 
24 december  Medewerking Wilhelmina aan de Kerstdienst Petruskerk.  
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De belangenvereniging Spankeren is opgericht op 29 april 1992 en stelt zich ten doel het 
algehele woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De 

activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuur, 
woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur, enz.                    

Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar 
Mocht u vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de 

bestuursleden te benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de 
leden op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in en rond Spankeren. 

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl 

Dagelijks bestuur                                                    
 
Voorzitter : …………..(vacant) 
Secretaris :      Martin van Gessel, Dorpsweg 12      843583    martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1     841616    robenhan@hotmail.com 
2e penningm. :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28    419235    bea.waterborg@upcmail.nl                                          
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                  421829     j.hulsing8@upcmail.nl 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                     416442     pietnicolai4@gmail.com 
Harold Smeltink ,                  Loohof 13                     416381     sigrid-harold@upcmail.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Thea Baan                                                                 422492    baan32@zonnet.nl                                                                 
Loes Wosgien                                                            410858    loeswosgien@gmail.com                                        
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Weet u dat? 

Aan de Prinses Margrietschool is aan de Dorpsweg-kant een AED bevestigd. Dit AED-
apparaat (Automatische Externe Defibrillator) betreft een voorziening die bij hartfalen in 

noodgevallen binnen het dorp snel ingezet kan worden. Bij het inschakelen van het apparaat 
wordt u via een geluidsvoorziening geïnstrueerd hoe te handelen. 


