Informatiebulletin
Najaar 2013

Belangenvereniging SPANKEREN

Informatiebulletin Belangenvereniging Spankeren
21e jaargang - nummer 3 - najaar 2013
www.belangenverenigingspankeren.nl

VAN DE REDACTIE
Na een prachtige zomer bereiden we ons langzaam voor op de komende herfst.
Met de warme sloffen weer aan kunt u genieten van dit najaar nummer.
Het is altijd leuk als we te maken hebben met een mijlpaal. Wij hebben de eer u er
een aantal te kunnen melden.
Voor de allereerste keer (sinds 200 jaar) is er in De Petruskerk een burgerlijk
huwelijk afgesloten. Dus mocht u trouwplannen hebben…….
Er zijn 10 prachtige motortochten gereden door de Spankerense Motorclub. Tijd
voor 2 nieuwe organisatoren die met frisse moed aan de slag willen gaan.
Misschien iets voor u?
Dit seizoen bestaat jeugdtheatergroep Dans & Drama (DND) vijftien jaar. Om dit te
vieren brengt de groep een spetterende jubileumshow op de planken van
Schouwburg Theothorne in Dieren.
Muziekvereniging Wilhelmina bestaat volgend jaar 100 jaar. Er staan diverse
feestelijkheden op het programma en er komt een grootse reünie.
De 10.000ste passagier is in de buurtbus gestapt. Op weg naar De Spelerij werden
een vader en zoon uit Almelo onverwacht in het zonnetje gezet.
Via dit bulletin bedanken wij iedereen die aan deze hoogtepunten zijn steentje
heeft bijgedragen.

De redactie.

2

Buurtbus
De buurtbus heeft de 10.000-ste passagier kunnen begroeten. Vader en zoon uit
Almelo, onderweg naar de Spelerij, waren de gelukkigen. Zij werden door voorzitter
Albert Pirenc in de bloemetjes gezet.
Zoals bekend moeten er per maand minimaal 400 passagiers vervoerd worden.
Dat betekent dat er half december 9.600 passagiers zouden moeten zijn ingestapt.
Dat aantal is dus al ruim behaald. Dit is wel hoofdzakelijk te danken aan de
passagierstoename in Dieren. Spankeren, waar het initiatief voor de buurtbus toch
eigenlijk geboren is, blijft behoorlijk achter. Momenteel worden er vanuit Spankeren
een 50 tal passagiers minder per maand vervoerd dan in het begin van het jaar.
Hopelijk trekt dat in de komende winter weer wat aan.
Vanaf 16 december gaat de nieuwe dienstregeling van start. Voor Spankeren gaat
dit betekenen, dat de bus 5 minuten eerder vertrekt: elk uur tussen 7.47 uur en
18.47 uur. De chauffeurs gaan weer pauzeren in Spankeren, zodat u weer vaker
de bus zult zien staan. Voor de mensen die verder reizen naar Dieren Noord is er
dus geen pauze wachttijd meer bij het Station in Dieren. Voor hen die aansluiting
op de busverbinding naar Arnhem, Doesburg of Apeldoorn willen hebben is de bus
nu op tijd bij het station.
De buurtbus gaat Dieren-Zuid aandoen. Dit gebeurt ná de route Dieren Noord en
er komen vijf haltes:
1.
2.
3.
4.
5.

het begin van de Zutphensestraatweg
de Oude Plataan
de Kruisstraat nabij het Veer
het Bastion
bij de bestaande halte aan de Doesburgsedijk

Tien jaar motor-toertocht
Op 7 september 8 uur sijpelen de eerste deelnemers aan de 10e motortoertocht bij
De Sluis naar binnen voor de traditionele motortoertocht op de gebruikelijke eerste
zaterdag na de Wilspa.
Om half 9 houdt John Haverkamp zijn briefing aan een stuk of 36 Spankerense
motorrijders. Dit jaar moet hij dat helemaal alleen doen want zijn kompaan Mike
Schillemans ligt met griep in bed. Dat John over de juiste kwaliteiten beschikt blijkt
iets later wel wanneer de hele club om tien voor 9 bij Mike voor de deur staat en
hem vraagt naar buiten te komen. Namens de club geven ze hem als dank een
mooie zwarte "hooded- sweater" met het club logo op de rug en de geborduurde
tekst "1st Member" op de borst. Uiteraard krijgt John Haverkamp hetzelfde shirt
voor 10 jaar leiding (lijding?) aan de club.
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In zijn welkomstspeech laat John weten dat zowel hij als ook Mike na 10 jaar
opvolgers zoekt om het voortbestaan van de MCS te waarborgen. "U hebt 233
kilometers de tijd om daar over na te denken en vanavond wil ik handjes omhoog
zien en weten wie ons op gaan volgen!".
In ietwat bewolkt maar droog weer trekt de karavaan via de Achterhoek Haltern am
See binnen. Bij een zgn. "Bikertreff" nuttigen ze de lunch. "Bikertreffpunkte" zijn in
Duitsland vele malen méér te vinden dan in Nederland, het lijken wel
"motorfietsmagneten". Van heinde en verre komt men bij zulke uitspanningen
bijeen om elkaars motoren te bekijken en over de gemeenschappelijke passie te
praten.
Na de lunch gaat het Spankerense conglomeraat van gelijkgestemden (!)
langzamerhand weer richting huis want er moet nog worden feest gevierd. Op naar
het koude bier in het honk "De Sluis”.
Daar aangekomen sluit John de rit af. Men spreekt af rond half 8 te verzamelen om
aan te kunnen vallen op de "Biker's Barbecue" die Henk en Nicolette Zeisink ieder
jaar weer weten te organiseren.
Als iedereen opgefrist weer terug is barst ook de livemuziek los. Stevige Blues,
harde Rock-’n-roll, Gé Klap geeft er met zijn band alles aan om er een goede 10jarig bestaansviering van te maken.
Lekkere muziek, een heerlijke barbecue, wat regen, kampvuur, koud bier, sterke
verhalen en elkaars aanwezigheid zijn garanties voor een goed feest. Maar is er
dan helemaal niets fout gegaan?
- André Maalderink ging plat en liep een deuk in zijn tank (en dus óók in zijn ego)
op.
- Dennis Schraa moest zijn mooie Buell in Duitse handen achterlaten vanwege een
elektrisch probleem aan zijn startmotor.
- John Rutgers had wat startproblemen maar die werden vakkundig door een niet
nader te noemen Hagenees verholpen (dank je wel John Haverkamp).
- Mike hoorde ’s-avonds vanuit zijn bed de drums en de bas. Zijn echtgenote moest
hem in bed vastbinden om te voorkomen dat hij tóch naar "zijn cluppie" ging.
- Helaas gingen er "geen handjes omhoog" en dus zijn er géén gegadigden om
John en Mike op te volgen. Het voortbestaan van de club is dus nog onzeker. Mike
en John zijn iedereen dankbaar voor het in hen gestelde vertrouwen.
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Dans & Drama bestaat 15 jaar
Dit seizoen bestaat jeugdtheatergroep Dans & Drama (DND) vijftien jaar.
Om dit te vieren brengt de groep op 15 en 16 februari 2014 een spetterende
jubileumshow op de planken van Schouwburg Theothorne te Dieren.
De repetities zijn zojuist gestart. Het belooft een spectaculaire voorstelling te
worden, waarin er ook een kleine rol voor oud-leden is weggelegd.
De voorstelling vertelt het verhaal van een boze koningin die op zoek gaat naar de
giftige appel om daarmee Sneeuwwitje te doden. Maar waar is die appel? En lukt
het de koningin om Sneeuwwitje er een hap van te laten eten?
Dat alles zal op 15 en 16 februari duidelijk worden. Voor meer informatie kunt u
een kijkje nemen op de website van DND: www.dansendrama.nl of via de
Facebook-pagina van de groep.

Wilhelmina bestaat 100 jaar
Op 21 juli 2014 bestaat Muziekvereniging Wilhelmina precies 100 jaar. Om dat
feestelijk te vieren heeft de jubileumcommissie ‘Wilhelmina 100 Jaar’ een aantal
activiteiten gepland.
woensdag 14 mei

Open repetitie van opleidingsorkest en fanfare

donderdag 15 mei

Muzikale activiteit met leerlingen van de prinses
Margriet school

vrijdag 16 mei

Concert door het fanfarekorps van de Koninklijke
Landmacht

zaterdag 17 mei

Open podium verenigingen uit de omgeving

zaterdag 17 mei

Feestavond met een optreden van feest band
Bolero uit Zevenaar met zanger Edgar Lutke

zondag 18 mei

Play-In o.l.v. dirigent Christian Ansink

zondag 29 juni

Receptie, Tentoonstelling & Reünie op De Gelderse
Toren

?? november

Groots Jubileumconcert door Muziekvereniging
Wilhelmina
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Deze data kunt u alvast reserveren in uw agenda. Als u zich aanmeldt voor de
nieuwsbrief krijgt u het programma toegezonden.
Oud-leden opgelet!
Voor de reünie wordt er gezocht naar oud leden van de vereniging. Bent u ooit lid
geweest van Wilhelmina of kent u iemand, dan kunt u een e-mail sturen naar het
secretariaat en krijgt u informatie over het jubileum en alle activiteiten.
Aanmelden voor de jubileums nieuwsbrief en de reünie: info@wilhelminaspankeren.nl of tel. 0313-450295.
Meer informatie over het 100 jarig Jubileum, kijk op www.wilhelmina-spankeren.nl.
Dit jubileum wordt enthousiast ondersteund door de Supporters Vereniging
Wilhelmina (SVW).

Toneelgroep Spankeren gaat Vlaams: Veel tamtam in de caravan
Voor de tweede maal gaat de Toneelgroep Spankeren dit jaar in het Dorpshuis een
uitvoering geven. Een klucht in twee bedrijven van Benny Baudewyns onder regie
van Tonnie Koenders.
Een ogenschijnlijk rustige camping, ergens in de Ardennen. Een gestreste
zakenman en zijn privé verpleegster hebben een rustig weekendje gepland in de
caravan. Rustig? Dan hebben ze niet op de buurman gerekend. Hij, zijn vrouw en
de dochter zetten
de boel aardig op
stelten: een
ongewenst bad,
een verbrand
achterwerk, een
tube mayonaise
die wordt
aangezien als
een
muggenwerende
zalf en een uit de
hand gelopen
aperitiefje. Als
klap op de
vuurpijl blijkt de
verpleegster
helemaal niet de persoon te zijn die zij wil doen geloven dat ze is. Maar ook de
zakenman en de buurman hebben nog een verrassing in petto!
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Op de onlangs gehouden Wilspa is de toneelgroep er in geslaagd bijna 50 nieuwe
donateurs te werven, zodat het aantal donateurs tot ver boven de 100 is gestegen.
Voor € 10 per jaar krijgen de donateurs gratis toegang tot de uitvoeringen in
november 2013 en maart 2014. Daarnaast hebben zij voorrang bij de verkoop van
de overige kaarten.
Wilt u ook donateur worden? Op onze site www.toneelgroepspankeren.nl vindt u
een aanmeldingsformulier. Voor de diverse werkgroepen worden mensen gezocht
en er kunnen ook nog de nodige actieve leden (lees: spelers) gebruikt worden.
Ook hiervoor vindt u een aanmeldingsformulier op onze site. Het lidmaatschap kost
€ 10 per maand. Data voorstellingen: zie de agenda achterin.

Wilspa
De Wilspa op zaterdag 31 augustus was een groot succes. Menigeen is verlost van
alle troep van de zolder en uit de schuur en de nieuwe aankopen hebben hun plek
in huis inmiddels gevonden.
De voorbereiding van de Wilspa begint eigenlijk meteen ná de afgelopen Wilspa.
Veel zaken moeten al geruime tijd van te voren worden afgesproken: de muziek,
een evenement- en drankvergunning, dranghekken, tenthuur, parkeergelegenheid,
kramen……. Veel van deze zaken worden op de automatische piloot afgehandeld
door de routine die de vrijwilligers hebben opgebouwd. De vrijdag vóór de grote
dag wordt met het opbouwen begonnen en alle puzzelstukjes beginnen op zijn
plaats te vallen. Als ’s avonds het Kerkplantsoen is ingericht en alle kramen zijn
geplaatst kan het feest beginnen.
Zaterdagochtend is het al vroeg dag. De eerste verkopers melden zich om 06.00
uur en vóór 07.00 uur gaat de eerste handel al over op een nieuwe eigenaar. Voor
een extra leuke sfeer zorgen de fietsende DJ, de toneelgroep, de
carnavalsvereniging, DJ Bert&co, Wilhelmina en duo Dinges&co.
‘s Avonds wordt er gedanst en meegezongen met The Five Brothers: een band van
vijf broers met hun vader achter de knoppen. Samen zorgen zij voor een geweldige
avond. Waar vorig jaar nog tijdens een fikse ruzie enkele rake klappen vielen, is
het dit keer een vrolijke avond voor jong en oud.
Zondagochtend is het nog even doorbijten voor de vrijwilligers. Het Kerkplantsoen,
dat er uit ziet als een slagveld, moet nog worden opgeruimd. Als je zondagmiddag
langs de muziektent rijdt kan je je niet voorstellen dat er hier een paar uur geleden
een daverend feest aan de gang was! Complimenten!
Bent u door deze leuke dag, het feest of dit stukje geïnspireerd geraakt, nieuwe
vrijwilligers zijn van harte welkom! U kunt contact opnemen met André van
Gemerden: avangemerden@online.nl
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Melding over de openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Ligt er vuil op straat?
Lantaarn kapot? Kortom, hebt u een melding over de openbare ruimte?
Geef dit door aan het Publieksbureau van de gemeente, tel 026 – 4976911. U kunt
ook het meldingsformulier invullen op www.rheden.nl.

Een nieuw boek
Op 15 november 2013 presenteert de “Stichting Historisch Onderzoek Zuid-Oost
Veluwezoom” een nieuw boek: ”Over erven en geërfden, de marken van
Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom.”
Beschreven wordt de geschiedenis vanaf de 13e eeuw tot 1850, betreffende het
beheer en de verdeling van de woeste gronden zoals heide, bos en broekland.
Behalve de marken van Dieren en Ellecom komt de mark van Spankeren en
Soeren uitgebreid aan bod.
Het boek heeft een harde kaft en bevat ± 220 pagina’s tekst. Tevens zijn er ± 200
afbeeldingen in zwart/wit en kleur, waaronder afbeeldingen van unieke kaarten en
situatieschetsen. De voorinschrijving is begonnen. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met Gerard Hummelman: 0303-414316. De prijs van het boek is
€ 19,95
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Wandelplezier langs beken en sprengen
Sinds de wandelroute door en om Spankeren het afgelopen voorjaar is
opengesteld is er veelvuldig gebruik van gemaakt. Dit is te zien aan het goed
betreden pad. Maar zeker te horen aan de vele positieve reacties. Ook
geïnteresseerd om deze mooie route door het Spankers buitengebied te
wandelen? Routeboekjes zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van de
belangenvereniging (adres zie achterin dit bulletin).
Zorg bij het wandelen wel voor stevige schoenen en een lange broek. De natuur
tiert af en toe zo welig dat bepaalde delen van het pad soms lastig doorgankelijk
zijn. Deze stukken (langs het water en achter de dijk) zijn eigendom van het
Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap verzorgt het maai werk en is daarbij
gehouden aan de Flora- en Faunawet. Dit betekent dat er beperkt gemaaid mag
worden en dat er een periode in juni en juli is dat er helemaal niet gemaaid mag
worden.
Dit najaar zal er met alle betrokkenen (grondeigenaren, gemeente,
belangenvereniging) geëvalueerd worden hoe deze eerste zomer is verlopen.
De Belangenvereniging Spankeren heeft een onderhoudsgroep samengesteld om
de wandelroutes netjes te houden. Zowel de route ‘Wandelen langs beken en
sprengen’ als de ‘Bankenroute’ verdienen onderhoud. Dit onderhoud houdt in dat
maandelijks door 1 of 2 personen het pad geschoond wordt van zwerfvuil. Ook
wordt geschouwd of er onderhoud gepleegd moet worden. Een 10-tal mensen
hebben dit de afgelopen maanden uitgevoerd. Bij een aantal banken van de
Bankenroute wordt heel trouw door aanwonenden gemaaid en zwerfvuil
opgeruimd. Maar de banken dienen ook jaarlijks te worden schoongemaakt.
Hiervoor kunnen we nog altijd mensen gebruiken. En aangezien vele handen licht
werk maken hopen we dat er nog meer inwoners van Spankeren zich hiervoor
willen inzetten.
Voor aanmelding voor de onderhoudsgroep een e-mail bericht gestuurd worden
naar Bea Waterborg (bea.waterborg@upcmail.nl) bestuurslid Belangenvereniging
Spankeren en lid van de Werkgroep Sport en Recreatie.

Nieuw natuurgebied
Tussen Broekdijk, Soerense Beek en het Kanaal verandert een weidegebied in
natuur. Door ruilverkaveling kreeg Natuurmonumenten het beheer over het 40
hectare grondgebied. Er wordt 30 cm grond afgegraven om de bodem te
veranderen. Deze grond bevat veel fosfaten door bemesting en gaat naar agrariërs
in de buurt.
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Verwacht wordt dat in de winter het grondwater omhoog komt, zodat er plassen
ontstaan. Door deze nieuwe natuur kunnen zeldzame planten( bijvoorbeeld –de
blauwe knoop-), dieren (ringslang, kamsalamander ) en vogels (o.m.
roodborsttapuit) hier een plaatsje vinden.
Men mag niet zomaar door het natuurgebied wandelen, maar excursies op
aanvraag zijn wel mogelijk

Activiteiten van de soos Spanso 55 +
In verband met de zomervakantie zijn er In de maanden juli en augustus geen
soosmiddagen gehouden. Ook voor de werkgroep WOOS een tijd om even uit te
blazen en nieuwe activiteiten te bedenken.
Op 5 september is er gestart met de activiteiten voor het tweede halfjaar van 2013.
Het eerste half uur werd gebruikt om bij te praten met een kop koffie of thee, een
drankje en een hapje. Daarna trad Ben Wissink met zijn saxofoon op en de
stemming zat er goed in.
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Op dinsdag 19 september werd er een bezoek gebracht aan een onderdeel van
Wegener krantenbedrijf Stentor, een ochtendkrant in Apeldoorn. Met een
rondleiding kon men zien hoe een krant van begin tot eind tot stand komt.
Op 3 oktober komt de Rhedense ambtenaar van de burgerlijke stand in het
Dorpshuis met een praatje over “humor en ernst in de trouwzaal”.
Alle activiteiten zijn alleen voor leden van de Soos bedoeld. Wie lid wil worden kan
zich aanmelden. Telefoonnummer: 06-25367778 De overige activiteiten van de
Soos staan in de agenda achter in dit blad.

Interview met de heer Burgers tijdens het Monumentenweekend in de
Petruskerk
Jan zegt dat hij altijd met plezier boer is geweest, hij runde de boerderij en zijn
vrouw Henny had de zorg voor het gezin, de administratie en haar eigen werk.
Tijdens het monumentenweekend was er in de kerk een tentoonstelling ingericht
met oude foto´s van Spankerense boerderijen.
Sommige boerderijen zijn nog als boerderij in gebruik. De Burgershoeve is een van
de oudste boerderijen van Spankeren. Wij praten met de Heer Jan Burgers, die tot
2011 de boerderij bestierde. Hij is opgevolgd door zijn zoon.
De Geschiedenis van de boerderij.
Vanaf het jaar 1300 is bekend dat op de Bockhorstweg 8 een boerderijplaats was
gevestigd. In het jaar 1800 is de 1e Burgers op de boerderij gekomen. Van 1944
tot 2011 woonde en werkte hier de 6e generatie en vanaf 2011 de 7e generatie.
Is er veel veranderd in de loop van de tijd?
Oude foto´s van de tentoonstelling geven 21 boerenbedrijven weer. Nu zijn er nog
4 full time boeren over en er zijn 3 boeren die willen afbouwen en nu nog jongvee
houden. Er zijn boerderijen verbouwd tot woning, er zijn boerderijen waar caravans
gestald worden. Er was een foto op de tentoonstelling van een ruïne, er worden
boerderijen afgebroken om als luxe woning weer opgebouwd te worden. Hiervoor
zijn speciale regelingen.
De manier van boeren is in het leven van Jan Burgers ook sterk veranderd:
vroeger werd er met paarden gewerkt, met de hand gemolken en was de
Burgershoeve een gemengd bedrijf waar vanuit de boerderij ook bijvoorbeeld
eieren en fruit verkocht werden. Jan weet nog dat zijn vader in 1954 een trekker en
een melkmachine kocht. Nu is de Burgershoeve een melkveebedrijf.

11

Verleden, heden en toekomst.
Hij benadrukt hoe belangrijk het is als boer open te staan voor de maatschappij en
alles om je heen. Zo is Jan zelf o.m. bestuurslid van de werkgroep Open
Monumentendag en niet te vergeten van de Belangenvereniging Spankeren.

Dnnn
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Eerste burgerlijke huwelijk in Spankerense kerk
Spankeren is een dorp met een eeuwenoude kerk. Sinds in de Franse tijd kerk en
staat gescheiden zijn worden huwelijken in het gemeentehuis gesloten. Pas nadat
op die manier het huwelijk wettelijk gesloten is, kan dat huwelijk in de kerk
bevestigd worden. Die kerkelijke bevestigingen hebben heel wat keren
plaatsgevonden, maar toch is hier voor het eerst sinds zeker 200 jaar een
burgerlijk huwelijk gesloten.
Afgelopen zaterdag 7 september zijn Jessica van Voorst Vader en Jan Hein van
der Hoeven in de Spankerense kerk wettelijk getrouwd. Door de Petruskerk aan te
wijzen als “Huis der gemeente” heeft de gemeente Rheden van de kerk een vaste
trouwlocatie gemaakt. Vanaf nu kan iedereen, die dat wil, zich aanmelden om op
deze locatie te trouwen.
Hoewel Jessica van Voorst Vader geen inwoonster van Spankeren is, heeft ze wel
een sterke band met Spankeren. Ze heeft als lid van de familie Van Voorst Vader
regelmatig tijd doorgebracht op landgoed De Bockhorst. De familie is al ruim 100
jaar eigenaar van dit landgoed.
CRIMINALITEIT
De politie kan niet overal tegelijk zijn. Ziet u iets wat u niet vertrouwt, bel dan de
politie 0900-8844. De gebiedsagent is via dit nummer bereikbaar of u mailt naar
herwin.van.der.sanden@gelderland-midden.politie.nl

AGENDA
Oktober
3 okt.

Spanso 55+ Rhedens Ambtenaar Burgerlijke stand over:
Humor en ernst in de trouwzaal – Dorpshuis

5 okt.

Countrydansen in Het Dorpshuis

12 okt. Darten in Het Dorpshuis
17 okt. Spanso 55+ Diapresentatie over Noorwegen door familie Rust in Het Dorpshuis
19 okt. Kaarten in Het Dorpshuis
19 okt. Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15
26 okt. Inzameling oud papier
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27 okt. Ingang wintertijd – de klok een uur terug zetten
31 okt. Spanso 55+ Spelmiddag en muziek georganiseerd door eigen leden in Het
Dorpshuis

November
2 nov.

Countrydansen in Het Dorpshuis

9 nov.

Kaarten in Het Dorpshuis

14 nov. Spanso 55+ Bezoek aan Intratuin in Kerstsfeer
16 nov. Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15
16 nov. Darten in Het Dorpshuis
22 nov. Toneelgroep Spankeren - Veel tamtam in de caravan – aanvang 20.00 uur Dorpshuis
23 nov. Toneelgroep Spankeren - Veel tamtam in de caravan – aanvang 20.00 uur –
Dorpshuis
24 nov. Toneelgroep Spankeren - Veel tamtam in de caravan – aanvang 14.00 uur –
Dorpshuis
28 nov. Spanso 55 + - Sinterklaasbingo in Het Dorpshuis

December
7 dec.

Inzameling oud papier

7 dec.

Countrydansen in Het Dorpshuis

12 dec. Spanso 55+:Gezamenlijk etentje als afsluiting van het jaar
14 dec. Kaarten in Het Dorpshuis
14 dec, Midwinterconcert Wilhelmina in de Petruskerk
16 dec. Nieuwe dienstregeling buurtbus van start
21 dec. Darten in Het Dorpshuis
21 dec. Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15
e

28 dec. Toernooi kaarten in Het Dorpshuis – 2 kaartmarathon
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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
Samenstelling bestuur
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Bas Geerdink
: Martin van Gessel
: Wim Schrader, Van Rhemenhof 2-D

telefoon
414040
843583
422637

e-mail
bas.geerink@planet.nl
martin.van.gessel@gmail.nl
schrader@chello.nl

Overige bestuursleden
Jan Burgers, Overweg 49
Jan Hulsing, Overweg 39
Hummelman, Dorpsweg 10,
Wim Jonkers, Kappersweg 2
Piet Nicolaï, Loohof 59
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33
Bea Waterborg, Dorpsweg 28

416504
421829
414316
619217
416442
420711
419235

De redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Gerard Hummelman
Loes Wosgien

baan32@zonnet.nl
g.hummelman@chello.nl
loeswosgien@gmail.com

Foto’s: Gerard Hummelman, Han Uenk en Wim Schrader
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