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De bladeren beginnen van de bomen te vallen en de tuin zit vol met 
spinnenwebben. De jassen kunnen weer aan en we krijgen steeds meer trek  in 
stamppot. Kortom, het wordt weer herfst.  

Op de laatste zaterdag van augustus was het weer een drukke dag in ons dorp.  Er 
werd flink gehandeld aan de Dorpsweg, het Kerkplantsoen en de Van Rhemenhof. 
Op ieder leeg plekje in de rest van het dorp stond wel een auto geparkeerd. Met 
andere woorden…….het was WILSPA!!  Een paar flinke regenbuien konden de 
pret niet drukken. ’s-Avonds  waren de muziektent en het grasveld ervoor flink 
gevuld met een heleboel feestgangers. De volgende ochtend werd de boel weer 
keurig opgeruimd.  

 

In dit najaarsnummer staat een stukje geschiedenis over de muziektent. Wist u 
bijvoorbeeld dat de tent in 1950 gebouwd is? De negen huizen aan het 
Kerkplantsoen kwamen vijf jaar later.  

De cijfers van de Buurtbus lopen een beetje terug. Dat komt niet door de Dierense 
passagiers, maar juist door die uit Spankeren! Het zou mooi zijn als we er wat 
meer gebruik van zouden maken en we in het volgende nummer mooiere cijfers 
kunnen laten zien.  
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Wandelplezier langs banken, beken en sprengen   

Het zomer wandelseizoen zit er al weer bijna op en wat lagen die routes er weer 
mooi bij! Er is zeer geregeld gebruik van gemaakt gezien de wandelsporen. 
Gelukkig zijn de sporen niet die van zwerfvuil, want dat is niet veel aangetroffen 
volgens de onderhoudsgroep. Alleen langs de Zutphensestraatweg ligt regelmatig 
zwerfvuil, maar dat lijkt niet afkomstig van de wandelaars. Uiteraard wordt dat wel 
meegenomen.  

ONDERHOUD WANDELROUTES  

De onderhoudsgroep signaleert  als er kleine reparaties gedaan moeten worden en   
dat er eventueel gemaaid moet worden. Voor het maaien kunnen wij dan altijd 
weer een beroep doen op de firma Rijneveld. Ook bij een aantal banken van de 
Bankenroute wordt heel trouw door aanwonenden gemaaid en zwerfvuil 
opgeruimd. Daarnaast worden alle banken jaarlijks schoongemaakt. 

Er zijn dus heel wat vrijwilligers betrokken bij het onderhouden van de 
wandelroutes, die wil ik daarom namens alle wandelaars weer hartelijk bedanken 
voor hun inspanningen. Maar we kunnen natuurlijk altijd nog meer vrijwilligers 
gebruiken, omdat vele handen licht werk maken. Zeker bij het onderhoud en 
schoonmaken van de banken langs de Bankjesroute kunnen we nog vrijwilligers 
gebruiken. Voor verdere informatie en aanmelding secretariaat /penningmeester 
van de Belangenvereniging (zie achterin dit bulletin).  

TIJDENS HET WANDELEN 

Het schouwpad langs de beek blijkt echter niet het hele seizoen goed 
doorgankelijk vanwege de hoge begroeiing. Het Waterschap Vallei en Veluwe 
verzorgt daar de maairondes en is daarbij gebonden aan perioden, dat er niet 
gemaaid mag worden vanwege de Flora- en Faunawet. Zorg daarom bij het 
wandelen wel voor stevige schoenen en een lange broek, dan kan ook het pad 
langs de beek ‘bedwongen’ worden en dat is absoluut de moeite waard!  
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ROUTEBOEKJES EN EEN APP 

             

De routeboekjes voor het ‘Wandelen langs beken en sprengen’ zijn voor € 2,50 te 
koop bij het secretariaat van de Belangenvereniging. Bij de Luchte zijn ook de 
boekjes voor de Bankenroute verkrijgbaar. Er is ook een App ontwikkeld (AbelLife 
€1,79) waarmee de Ommetjes Spankeren en Laag Soeren met een smartphone te 
lopen zijn. 

 
 
OPROEP: Zwerfvuil zoekt opruimclub 
 
Iedereen kent het wel, de ergernis om vuil langs de straat en in de natuur te zien 
rondzwerven. Verschillende mensen in Spankeren verzamelen op eigen initiatief al 
regelmatig een zak met zwerfvuil. Bij dezen de oproep om een opruimgroep te 
gaan formeren die regelmatig gezamenlijk of bij toerbeurt het dorp en het nabije 
buitengebied intrekt om zwerfvuil te verzamelen. De Belangenvereniging wil dit 
graag faciliteren, maar zoekt een kartrekker hiervoor. Wie zich hiertoe geroepen 
voelt kan contact opnemen met het secretariaat van de BS . 
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Onderzoek verkeersveiligheid N 348 

De gemeente Rheden laat onderzoek verrichten naar de verkeersveiligheid voor 
de gebruikers en aanwonenden van de N 348 (Zutphensestraatweg) ter hoogte 
van Spankeren. Een onafhankelijk verkeerskundig advies bureau zal opdracht 
krijgen een onderzoek uit te voeren  naar de objectieve en de subjectieve 
veiligheid van de weg en op basis van de uitkomsten van dat onderzoek advies 
aan de gemeenteraad uit te brengen over eventueel te nemen maatregelen. De 
raad neemt dan, na overleg met de provincie, de beslissing over de eventueel uit 
te voeren maatregelen. Bij deze besluitvorming spelen ook de factoren kosten en 
de inpasbaarheid van de maatregelen een rol. 

De objectieve veiligheid wordt gemeten door het vaststellen van bijvoorbeeld het 
aantal verkeersbewegingen, de snelheid waarmee weggebruikers passeren en het 
aantal ongevallen en de ernst ervan. De subjectieve veiligheid wordt vastgesteld 
door gebruikers en vooral aanwonenden te vragen hoe zij de veiligheid ervaren. 
Beide vormen van veiligheid worden gewogen om tot conclusies te komen en een 
advies uit te brengen. Reden om nu toch dit onderzoek te doen is de aanhoudende 
druk van vooral de aanwonenden en een passage over de N 348 in het coalitie 
akkoord van het huidige college. 

De gemeente heeft een overleggroep in het leven geroepen, waarin o.a. de 
aanwonenden en de Belangenvereniging Spankeren zitting hebben. Deze 
overleggroep kan zaken inbrengen, die van belang kunnen zijn voor het onderzoek 
en zal ook een sturende functie hebben gedurende het onderzoek. Op 27 augustus 
is de overleggroep voor het eerst bijeen geweest. 

 

Historie en ligging Muziektent Spankeren  
 
Deze fraaie op het plantsoen naast de kerk van Spankeren gelegen muziektent, in 
de stijl van het Functionalisme, werd ontworpen door de architect Hols. De 
architect liet zich hier, gezien de detaillering, waarschijnlijk inspireren door het werk 
van de architect Sybold van Ravenstein. Op 30 augustus 1950 werd de muziektent 
van de muziekvereniging “Wilhelmina” geopend. De muziektent werd geschonken 
door de directie van de Emailleerfabrieken “de IJsel”. Het plantsoen heeft een 
gazon dat beplant is met bomen en struiken. Aan de westzijde van het plantsoen 
bevinden zich enige jaren later gebouwde, eveneens door de EDY-fabrieken 
gefinancierde arbeiderswoningen. 
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Plattegrond en opbouw: 
De muziektent is gebouwd op een 8-hoekige plattegrond en heeft een in beton 
opgetrokken basement met een ingekrast ruitmotief, een afsluitende profielband en 
een tegelvloer. Aan de oostzijde bevindt zich een stichtingssteen met de tekst 
“AANGEBODEN DOOR DE / DIRECTIE VAN DE EDY / FABRIEKEN – AUG. 
1950”. Het podium is te bereiken middels een ijzeren trap met houten treden. 
Het dak wordt gedragen door 8 schuin naar buiten geplaatste, het dak 
doorstekende ijzeren palen die bekroond worden door een spits met bol. Tussen 
de palen bevinden zich sierlijke smeedijzeren hekjes. Het 8-zijdige afgeplatte dak 
is bedekt met asfalt en wordt bekroond door een in koper uitgevoerde lier. Het 
plafond bevat 8 ronde in het plafond opgenomen lampen en één centraal 
geplaatste hangende lamp. De muziektent is een gemeentelijk monument. 
 

Het object bezit stedenbouwkundige waarde: 
• Vanwege de beeldbepalende situering op het plantsoen naast de kerk. 
• Als onderdeel van het ensemble gevormd door de muziektent en de 
naastgelegen eveneens door de EDY-fabrieken gefinancierde woonhuizen. 
• Als markering van de dorpskern. 
 
Het object bezit architectuurhistorische waarde: 
• Omwille van de gaaf bewaarde hoofdvorm, de detaillering en het 
materiaalgebruik. 
• Als goed en zeer fraai voorbeeld van een muziektent uit de jaren vijftig van de 
twintigste eeuw. 
• Als voorbeeld van een bijzonder en snel verdwijnend bouwtype. 
 
Het object bezit cultuurhistorische waarde: 
• Vanwege de relatie met de EDY-fabrieken die van belang is geweest voor de 
economische ontwikkeling van Spankeren en Dieren. 
• Als een zichtbare herinnering aan het nu nauwelijks meer voorkomende 
musiceren in de openlucht in een muziektent met name in relatie tot de plaatselijke 
muziekvereniging. Misschien niet bij een ieder bekend, maar enkele inwoners van 
Spankeren beheren deze muziektent en doen er alles aan om dit monument in 
goede staat te behouden voor de toekomst. 
 
Beheerscommissie Muziektent Spankeren 
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Toneelgroep Spankeren 

Nog een kleine twee maanden te gaan voor het komende optreden op 21, 22 en 
23 november a.s. Opgevoerd wordt –Familie Bruinsma in de bocht “Wie van de 
drie”-, een klucht weer van Carl Slotboom, waarbij ook dit maal Farry Thijsen de 
regie zal voeren. 

Het stuk speelt zich af in de lobby van het vijfsterren hotel De Roskam. Als 
Annelies ter Velde weigert van haar korte vakantie terug te komen, om haar man 
Thomas te vergezellen bij een diner, waarbij ook de minister van cultuur aanwezig 
zal zijn, is goede raad duur. Alex, de overbuurman van Hotel De Roskam, komt 
tenslotte met het voorstel een tafeldame in te huren. Dan verschijnt de familie 
Bruinsma en wordt alles heel erg ingewikkeld.  

De uitvoeringen zijn zoals gebruikelijk in Het Dorpshuis op vrijdag- en zaterdag-
avond om 20.00 uur en zondagmiddag om 14.00 uur. Dit zondag optreden is in 
samenwerking met de afdeling Rheden-Rozendaal van het Rode Kruis. Busjes van 
de Valkenberg worden ingezet om ouderen en minder validen naar Het Dorpshuis 
te brengen en na afloop weer naar huis. Zij, die hiervoor in aanmerking komen 

kunnen contact 
opnemen met: 
lenie.quint@kpnmail.nl 
of via tel. 06 13440587.  

Donateurs hebben 
weer vrij entree en een 
groot deel van de 
donateurs heeft hun 
jaarlijkse bijdrage al 
voldaan op de Wilspa. 
De overige donateurs 
worden nog benaderd. 
Ook donateur worden 

van onze vereniging; zie onze website: www.toneelgroepspankeren.nl of benader 
een van onze bestuursleden: Esther Barink, Petra Mennink, Tonnie Koenders, 
Sandra van Steenbeek of Piet Nicolaï. Donateurs kunnen vanaf 15 oktober kaarten 
reserveren en extra kaarten ad € 5,00 bestellen via onze website, zij krijgen 
hiervan nog bericht. De vrije verkoop begint begin november, houdt onze website 
in de gaten! 
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Buurtbus Spankeren Dieren 

Hat aantal passagiers in 2014 blijft circa 10% achter bij het voorgaande jaar. De 
cijfers wijzen uit, dat dit voor een groot deel veroorzaakt wordt door…… jawel 
Spankeren!  Als de tendens zich voortzet in de nog resterende maanden van dit 
jaar komen we voor Spankeren nog niet op de helft van de passagiers van vorig 
jaar uit. Het bestuur van de Buurtbus heeft aan de Belangenvereniging het verzoek 
gericht te inventariseren wat hiervan de reden kan zijn. Deze buurtbus was toch 
een initiatief uit Spankeren! 

Het komende jaar rijdt de bus niet meer onder één lijnnummer, maar krijgt drie 
lijnnummers toegewezen, 524, 525 en 526. De route 524 wordt de bestaande route 
Spankeren. Route Dieren Noord wordt gesplitst in lijn 525 Dieren West en 526 
]Dieren Noord Oost. Route Dieren Zuid komt wegens de te geringe belangstelling 
te vervallen. Alle lijnen doen de Wilhelminaweg aan,  zodat  het Callunaplein en de 
dokterspost voor iedereen op de route ligt. Alle routes starten bij het station. De 
vertrektijden vanuit Spankeren liggen enkele minuten later dan nu het geval is. 

Van Spankeren 

Afgelopen zomer verschenen twee Amerikaanse studenten plotseling in 
Spankeren. Neef en nicht, genaamd Tom en Graicey van Spankeren, studeerden 

in Parijs en waren een lang weekend 
neergestreken in Nederland. Beiden logeerden in 
een hotel in Arnhem en kwamen op twee oranje 
fietsen naar Spankeren. Ze vertelden dat ze op 
zoek waren naar hun roots. Rond 1904 moest 
volgens hen ene Herman van Spankeren in 
Spankeren hebben gewoond en ze vermoeden dat 
ze daar waarschijnlijk nazaten van zijn. Vragen 
omtrent die persoon konden niet positief worden 
beantwoord. Wel dat er in 1634 voor Spankeren 
en Ellecom een predikant werkzaam was met de 
naam : Henricus van Spankeren. Deze Henricus 
wordt ook vermeld in het boek: “Spankeren, nooit 
van gehoord”, dat ze dan ook spontaan kochten en 
meenamen naar Chicago.  

Zijn er onder u die meer duidelijkheid kunnen verschaffen over Herman van 
Spankeren, dan horen we dat graag. 
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Op zaterdag 6 september 2014 hebben we onze 11e motortoertocht met MC 
Spankeren gereden. Strak om 9.00 uur vertrokken we bij partycentrum “de Sluis”. 
Na de traditionele rondrit door Spankeren, waarbij we op verschillende plekken 
werden uitgezwaaid, begaven we ons richting Achterhoek en Twente. Ook nu 
hebben we weer de mooiste plekjes van Nederland ontdekt .Onze eerste stop 
vond plaats bij Herberg “De Kemper” in Markelo. Onder het genot van een kop 
koffie met krentenwegge of appelgebak werden de eerste ervaringen gedeeld. Af 

en toe brak even de zon 
door. We hebben echt 
geboft met het weer.  

Het toeren door de 
prachtige heidevelden, 
weilanden en bossen 
was ontspannend. Dit 
keer hadden we ervoor 
gekozen om geen 
snelweg te rijden. Voor 
de jongeren onder ons 
zullen we hier volgend 
jaar weer in voorzien. 

We zijn langs vele molens gereden en de heide op de Holterberg stond prachtig in 
bloei. 

Daarna hebben we van een heerlijke lunch genoten bij herberg “De Klomp” in 
Vilsteren. Niet iedereen heeft zijn/haar broodje opgegeten. 3 boterhammen was 
voor sommigen te veel! Het blijft een hele toer om een groep van 33 motorrijders 
op drukke punten bij elkaar te houden. In Bathmen zijn we één motorrijder 
verloren. Na een poging tot achtervolging is het ons helaas niet gelukt haar weer 
bij de groep te krijgen. Op eigen kracht, kwam ze gezond en wel weer thuis.             
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’s Avonds heeft ze weer een lekker hapje met ons meegegeten bij partycentrum 
“de Sluis”. 

Ook hebben we één motor achter moeten laten vanwege panne, maar ook deze is 
later weer opgehaald. Al met al was het weer een geslaagde tocht en kijken we uit 
naar de volgende op de eerste zaterdag in september 2015! 

Namens het organisatiecomité, André Maalderink 

 

Klaverjassen en jokeren 

Zin om een avondje te klaverjassen of liever te jokeren? Kom dan eens op één van 
onderstaande zaterdagavonden naar het Dorpshuis. Vanaf acht uur wordt er 
gekaart voor de dagprijzen. Komt u minimaal zes keer kaarten, dan speelt u ook 
mee voor de eindprijzen. Maar ook voor een paar avonden bent u van harte 
welkom. 

Bij het jokeren en klaverjassen spelen we drie rondes. Bij het klaverjassen speelt u 
iedere ronde met een andere maat. Rond elf uur zijn we meestal klaar. Tijdens het 
spelen kunt u een drankje bestellen, maar ook na de prijsuitreiking wordt er nog 
even gezellig nagekaart. 

18 oktober en 15 november 2014 

Let op in december is er geen kaartavond, maar op 2 0 december de 3 e 
kaartmarathon (zaterdag overdag) 

10 januari, 14 februari, 14 maart, 18 april en 9 mei 2015 

De kaartmarathon telt niet mee voor de eindstand. Het inleggeld blijft € 2,50 per 
avond/per persoon. Hebt u vragen schroom dan niet om ons te bellen. 

Tjibbe de Boer  Tel .nr. 06-53601195 

Email: tjibbe.de.boer@hetnet.nl 

Jan van den Enk  Tel. nr. 06-11461904 

Email:  jcvdenk@upcmail.nl  
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Spanso 55+ 
 
SPANSO 55 +  is een soos voor leden die in Spankeren wonen of gewoond 
hebben. 
Op 4 september zijn wij weer gestart met onze soos. Dat gebeurde met 
medewerking van het duo Toos Grotenhuis zang en Ellen Kuipers piano. Het 
repertoire bestond uit Nederlandstalige liedjes uit die goede oude tijd. Heel 
gezellig.  
Door de gemeente is ons inmiddels medegedeeld dat zij wel gaan meebetalen aan 
de organisatie van de soosbijeenkomsten. Dat is in ieder geval goed nieuws. Na 
alle vakanties organiseert de gemeente een bijeenkomst met de besturen waarbij 
de hele situatie zal worden uitgelegd. Globaal komt het er op neer, dat alle 
dorpshuizen € 5000 krijgen. Daarvan moet een behoorlijk deel besteed worden 
aan de zorg voor ouderen,  o.a. de soosorganisatie.  Hoe dat allemaal moet 
worden gerealiseerd wordt binnenkort hopelijk duidelijk. Nu wij weten dat er toch 
een bijdrage komt, hebben wij voor de rest van het jaar het programma ingevuld. 
De eerstvolgende keer is 18 september. Dan brengen wij een bezoek aan een 
buffelboerderij in Zevenaar. Daarna komen er bijeenkomsten op  2, 16 en 30 
oktober. In november komen wij bijeen op 13 en 27 november. Als afsluiting van 
het jaar zal weer een etentje in het Dorpshuis worden georganiseerd verzorgd door 
de Luchte. Dat gebeurt op 11 december 2014. 
Inmiddels zijn wij al weer bezig met het jaar 2015.  
Wij houden ons steeds aanbevolen voor suggesties waar de werkgroep wat mee 
kan doen voor de leden van de soos.  
 
Namens SPANSO 55 + 
Jan Mulderij 
 
Spankeren Samen 

Het lijkt stil te liggen maar wij zijn druk bezig om activiteiten op te zetten om de 
bewoners van Spankeren meer bij elkaar te betrekken. De eerste hulpvragen zijn 
al binnen gekomen en zijn ook met wederzijds plezier goed afgesloten. Wij weten 
dat er nog meer mensen zijn in Spankeren, die graag geholpen zouden willen 
worden. Ook kwam bij ons de vraag, “ Blijft alles wel privé en kan ik er wel van op 
aan dat wat mijn moeder vertelt wel binnenshuis blijft en niet doorverteld wordt”? 
Ons antwoord is, “Wij hebben met onze vrijwilligers de afspraak gemaakt dat zij 
respect hebben voor de mensen die hulp vragen en privé gevoelige informatie, niet 
naar buiten brengen”. Wij hopen, dat er steeds meer mensen de weg naar ons 
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zullen vinden en hun hulpvraag bij ons neer leggen zodat wij kunnen kijken of wij 
aan deze hulpvraag kunnen voldoen. 

Wij brengen u zo spoedig mogelijk van onze gemaakt stappen op de hoogte. 

Melding diefstal en ernstige overlast 

Het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren wil de inwoners van ons dorp 
nog eens wijzen op het belang van het melden van diefstal en overlast bij de 
politie. Misschien denkt u: “Laat maar, ze doen er toch niks mee”, maar dat is niet 
terecht. Het kan zijn dat een op zich staand feit niet wordt opgelost maar door alles 
te melden kan de politie verbanden leggen en soms toch een één of zelfs 
meerdere zaken tot een oplossing brengen, Ook verdachte zaken, zoals een in uw 
ogen vreemde auto's die u een aantal keren op een bepaalde plek in het dorp 
waarneemt kunnen een bijdrage leveren. Melden dus op nummer 0900-8844. 

 

Oorlogsverhalen van de Overweg  

Bij de redactie zijn enkele oorlogsverhalen binnengekomen van mensen, die in 
1940 als kind  op de Overweg woonden en nu hun herinneringen op papier hebben 
gezet. Wij willen u graag een stukje van hun verhaal meegeven . Het hele verhaal 
staat op de website www.belangenverenigingspankeren.nl  

Herinneringen van Elly Hartman-Wilbrink :  De oorlog op Overweg 10  .  

“We moeten weg. De brug over het kanaal was al opgeblazen. We keken er naar 
vanaf de Zutphensestraatweg achter ons huis. Ik zag een ingezakte brug.  Heel 
Spankeren werd ontruimd. Een diepe bruingroene kinderwagen, met een extra 
bodem er in werd vol gepakt. Ook mijn zusje  zat er in. Een lange stoet trok langs 
het  Dierense kanaal. Bij Eerbeek konden we pas over de brug, hoorde ik later. Ik 
zeurde dat ik zo moe was. 

We werden ondergebracht bij Wasserij  Slijkhuis In Laag Soeren.  Bijna de  hele 
Overweg lag op de zolder in het stro, waar ik met verbazing naar keek. Moeder 
had een po meegenomen,  ze werd uitgelachen , tot het nacht werd. We speelden 
op het voorplein en ik rolde in de sloot en kwam onder de waterval van de wasserij 
terecht, mijn “grote” broer  haalde mij er uit. 

Ik droeg een donkerblauw jurkje met witte streepjes.” 
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Herinneringen van Henk Wilbrink : De oorlog op Overweg 10  

“Het vliegtuig was een Amerikaans toestel, zilver aluminium. (Engelse toestellen 
waren groen) Het vliegtuig kwam met de neus op de weg, en de rest op de 
Dierense kant en in het kanaal. Door de kracht van de klap vlogen de brokstukken 
ook op de Spankerense kant. De patronen van de mitrailleur lagen voor het 
oprapen.” 

Herinneringen van Gerrit Wilbrink: De oorlog op Overweg 10 

“Op 10 mei 1940 werden wij vroeg in de morgen gewekt door mijn moeder met de 
kreet: “Opstoan, dalik vlug de lug in de brug”, waarmee ze bedoelde: “Opstaan, 
dadelijk vliegt de brug in de lucht”. Dit is altijd een gezegde gebleven in de familie. 
We hebben aan de Zutphensestraatweg staan kijken hoe met een doffe explosie 
en een lichtflits de brug in elkaar zakte, wat voor de Duitsers geen enkele 
belemmering was om verder te gaan.  

Direct daarna moesten we weg naar Laag-Soeren. ”  

Herinneringen van Dies Henman- Garsen : De oorlog op Overweg 12   

“Oorlog, de vliegtuigen waren er al  heel vroeg en op de radio hoorden we dat het 
oorlog was. We wisten dat we weg moesten uit Dieren en Spankeren. Onze ouders 
hadden de papieren al thuis. Koffers waren gepakt en heel belangrijke papieren 
zaten in tassen. We hoorden iedere keer een ontploffing. Toen het dichtbij klonk 
was het  de brug bij “De Sluis” van het Apeldoorns-Dierens kanaal,  die door de 
Hollandse soldaten was opgeblazen. We gingen nog kijken en ook de wegen 
waren vernield.  

Een politie waarschuwde  dat we weg moesten. De andere dorpen waren al lang 
weg.” 

 

Nieuwsgierig naar het vervolg van deze oorlogsherinneringen?  U kunt het lezen 
op de website van de Belangenvereniging.                                        
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AGENDA 

Oktober 2014 

2 oktober   Bijeenkomst Spanso 55+  Dorpshuis. 
4 oktober   Country dansen                             Dorpshuis. 
11 oktober   Darten      Dorpshuis. 
16 oktober   Bijeenkomst Spanso 55+  Dorpshuis. 
18 oktober   Kaarten                 Dorpshuis. 
18 oktober   Klein Chemisch Afval. Gifbus           Kerkplantsoen. 
30 oktober   Bijeenkomst Spanso 55+   Dorpshuis. 
 

November 2014 

1 november   Country dansen                Dorpshuis. 
8 november   Oud papier wordt opgehaald. 
8 november   Darten     Dorpshuis. 
13 november   Bijeenkomst Spanso 55+  Dorpshuis. 
15 november   Kaarten.    Dorpshuis. 
15 november   Klein Chemisch Afval. Gifbus            Kerkplantsoen. 
21 en 22 november  Toneelgroep Spankeren   20.00 uur  Dorpshuis. 
23 november  Toneelgroep Spankeren   14.00 uur       Dorpshuis. 
26 november   Aanvang Wintertijd (klok 1 uur terug) 
27 november  Bijeenkomst Spanso 55+  Dorpshuis. 
29 november   Darttoernooi    Dorpshuis. 
30 november   Sinterklaasintocht in Spankeren. 
 

December 2014 

6 december   Country dansen                Dorpshuis. 
11 december  Etentje Spanso 55+    Dorpshuis. 
20 december   Kaarttoernooi/kaartmarathon  Dorpshuis. 
20 december   Darten     Dorpshuis. 
20 december  Klein Chemisch Afval. Gifbus         Kerkplantsoen. 
20 december  Oud papier wordt opgehaald. 
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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   telefoon e-mail 
Voorzitter : …………..(vacant) 
Secretaris : Martin van Gessel, Dorpsweg 12 843583 martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningmeester :……………(vacant) 
2e penningmeester :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28         419235       bea.waterborg@upcmail.nl 

 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing, Overweg 39  421829 
Gerard Hummelman, Dorpsweg 10,  414316 Beheerder Spankerens Archief 
Wim Jonkers, Kappersweg 2  619217 
Cindy van de Meerendonk, Bockhorstweg 10  414566 
Piet Nicolaï, Loohof 59  416442   
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33  420711 
Harold Smeltink, Loohof 13                     416381 
 
Redactie van dit bulletin: 
Thea Baan   422492        baan32@zonnet.nl 
Loes Wosgien   843508        loeswosgien@gmail.com 
Gerard Hummelman  414316 
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                                                                                          Foto´s Motorclub : Jordy Uenk 


