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  VAN DE REDACTIE 

 

Dit winternummer van 2014 begint helaas met verdrietig nieuws. Vorige maand is 
Gerard Hummelman vrij plotseling overleden. Wij hadden als redactie regelmatig 
contact met Gerard over het bulletin.  

Na het overlijden van Wim Schrader, een jaar geleden, nam Gerard zijn taak van 
“fotograaf” over en ook hij voorzag onze stukjes  van mooie afbeeldingen. Gerard 
en Wim hadden oog voor detail en waren vaak op het juiste moment op de goede 
plek. Uit de vele goede foto’s was het vaak moeilijk kiezen. Het is fijn dat we zoveel 
herinneringen, in woord en beeld, aan hen hebben.  

Op de volgende bladzijde leest u een in memoriam namens het bestuur van De 
belangenvereniging.  

Zoals ieder jaar kunnen we weer genieten van een mooie kerstboom aan het 
Kerkplantsoen. Ook dit jaar weer belangeloos aangeboden door de firma 
Rijneveld. Onze hartelijke dank daarvoor. 

Wij wensen u  mooie Kerstdagen  en een gelukkig nieuwjaar in goede gezondheid 

 

De redactie   

 

Nieuwjaarsreceptie 
 
Ook aan het begin van 2015 kunnen de inwoners van Spankeren elkaar weer een 
gezond en voorspoedig Nieuw Jaar wensen. Daarvoor bieden de gezamenlijke 
verenigingen uit ons dorp de  gelegenheid in het Dorpshuis op: 

zondag 4 januari vanaf 15.00 uur. 
Onder het genot van een drankje en een hapje kunnen we dan de dingen van het 
afgelopen jaar nog eens doornemen en we kunnen vooruit blikken op het nieuwe 
jaar. We hopen u te mogen begroeten. 
 

.     
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In memoriam Gerard Hummelman 

 

 

 

Dinsdag 4 november j.l. kregen wij het droevige 
bericht dat Gerard Hummelman was overleden. 
We wisten weliswaar dat Gerard ernstig ziek 
was, maar zijn plotselinge overlijden kwam als 
een schok.  

Gerard maakte sinds de oprichting van de 
Belangenvereniging Spankeren deel uit van het 
bestuur en was mede in die hoedanigheid 
beheerder van het Spankerens archief.  

Met niet aflatende zorg, precisie en enthousiasme heeft hij dit archief opgebouwd 
en onderhouden. Dat was zijn grote passie. Als autochtone Spankenaar kende hij 
als een van de weinigen de rijke historie van ons dorp. Hij heeft er 75 jaar lang 
prominent deel van uit gemaakt. Als kruidenier was hij geruime tijd een 
sleutelfiguur in Spankeren. Het verenigingsleven droeg hij daarbij een warm hart 
toe. Hij was vele jaren musicerend lid van Wilhelmina en speelde als trompettist in 
de Bongo Boys, een vriendenband voor feesten en evenementen met stevige 
Spankerense roots. 

Bij bijzondere gelegenheden, zoals recent bij het 100-jarig bestaan van 
Wilhelmina, maakte Gerard exposities. Daarmee bleef het bijzondere van onze 
gemeenschap tastbaar. Iedereen die dat wilde, kon zo van Spankerense 
geschiedenis kennis nemen.  

Het overlijden van Gerard vervult ons met verdriet. Maar wij zijn ook dankbaar dat 
we met hem hebben samengewerkt. Wij zullen Gerard missen. 

Als bestuur wensen we zijn kinderen en familie veel sterkte bij de verwerking van 
dit grote verlies. 

Jan Hulsing en Martin van Gessel,  

Namens het bestuur van de belangenvereniging Spankeren. 
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Snertwandeling 

 

Ter afsluiting van het wandelseizoen heeft de onderhoudsgroep van de Spankerse 
wandelroute “Langs beken en sprengen” een snertwandeling gemaakt. Na afloop 
werden de leden van de onderhoudsgroep namelijk getrakteerd op zelfgemaakte 
erwtensoep, met roggebrood en spek als dank voor alle inspanningen om de route 
netjes te houden gedurende de afgelopen maanden. 

 

        

 

Gelukkig was het die zondagmiddag absoluut geen snertweer. Het was zelfs erg 
zacht en aangenaam om nog een keer gezamenlijk ons Spankers Ommetje te 
lopen. Dit keer liepen we vooral voor ons plezier. 

 De hesjes, knijpers en vuilniszakken hadden we dan ook thuisgelaten. Op de 
route zelf bleek dat ook inderdaad niet nodig, maar helaas zagen we in de bermen 
wel geregeld zwerfvuil liggen. Dit lag er overigens nog niet lang en zal ook niet 
lang blijven liggen. We hebben namelijk in onze gelederen een dorpsgenoot die 
2x/week op pad gaat om in het buitengebied zwerfvuil te verzamelen. Dank en 
hulde daarvoor! 

 

Wie er geïnteresseerd is om komend jaar ook regelmatig de handen uit de 
mouwen te steken om de wandelroutes van Spankeren netjes te houden wordt van 
harte uitgenodigd zich bij de onderhoudsgroep aan te melden. Dit kan via het 
secretariaat van de Belangenvereniging Spankeren (adres achterin dit Infobulletin). 

 



5 

 

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 (zie achterin dit bulletin). Bij 
de Luchte zijn ook de boekjes voor de Bankenroute verkrijgbaar. Daarnaast:  er is 
ook een App ontwikkeld (AbelLife €1,79) waarmee de Ommetjes Spankeren en 
Laag Soeren met een smartphone te lopen zijn. 

 

Dans & Drama stopt. 

 
Na 16 jaar heeft het team van Dans & Drama (DND) besloten te stoppen. 
De vrijwilligers genieten nog steeds van het werken met de groep enthousiaste 
kinderen, maar de uitdaging is er vanaf. Het was een lastige beslissing, maar soms 
is het tijd voor andere dingen.  
Op zaterdagavond 31 januari en zondagmiddag 1 februari is de laatste voorstelling 
van DND te zien in schouwburg Theothorne.  Dit seizoen brengt de groep het 
verhaal van Dumbo op de planken. Dumbo is erg onzeker. In zijn droomwereld, 
een circus dat dringend zijn hulp nodig heeft, ontsnapt hij van de kinderen die hem 
plagen en zijn moeder die geen tijd voor hem heeft. Weet Dumbo het circus te 
redden en bovenal zijn zelfvertrouwen terug te vinden? 
  
Deze laatste voorstelling zit vanzelfsprekend weer vol met de bekende DND-
ingrediënten:  veel humor, gekke karakters, moderne muziek en dans en grappige 
filmpjes.  
Het belooft een knaller van een afsluiting te worden, dus zorg dat u op tijd kaarten 
besteld en komt kijken! 
 
Kaarten kosten 5 euro en zijn te bestellen via: dansendrama@outlook.com. 
Zaterdag 31 januari 20.00 uur, zondagmiddag 1 februari 14.00 uur.            
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Intrapec komt in mei naar Spankeren 

Er is activiteit op het oude Albany terrein, de voorbereidingen voor de bouw lijken 
begonnen. Tijd om eens nader kennis te maken met Intrapec en de ondernemer 
achter dit bedrijf. Paul de Lange, directeur van Intrapec, heet me van harte 
welkom. Hij is een innemende fitte veertiger en een sociaal bewogen ondernemer 
naar later zal blijken. Paul is sinds 10 jaar directeur en heeft het bedrijf destijds van 
zijn vader en diens compagnon over genomen.  Intrapec Group BV bestaat uit 3 
BV’s, zij maken en verkopen displays, verpakkingen en verpakkingsmiddelen. Op 
de huidige locatie is geen ruimte om verder te groeien. Zij hebben al een 
opslaglocatie elders in Apeldoorn, maar dit is geen ideale basis om het bedrijf 
verder op uit te bouwen.Intrapec kan grote aantallen aan maar is op haar sterkst in 
maatwerk. Zij biedt haar klanten daarnaast service en kwaliteit. Bekende namen 
die ik tegen kom op verpakkingen in de productiehal zijn Nefit, Remeha en 
Leerdammer.                                                                                              
Spankeren was één van de onderzochte opties en bleek de beste uitgangspunten 
te bieden om Pauls visie op termijn te realiseren. De revitalisering van het oude 
Albany pand samen met de verhuizing is pas fase 1 van zijn plannen. De 2e fase 
bestaat uit het verder optimaliseren van de productie en de logistiek binnen zijn 
bedrijf. Hier wordt uiteraard tijdens de bouw al rekening mee gehouden.  Op termijn 
wil Paul op deze solide basis verder groeien, dat zal de 3e fase worden. De 
planning is dat Intrapec in april/mei 2015 verhuist naar Spankeren. Voor een deel 
van de 40 medewerkers zal dit betekenen dat zij minder hoeven te reizen want zij 
komen uit de omgeving van Eerbeek. Hier liggen ook de roots van Paul de Lange. 

Paul blijkt ook voorzitter te zijn van de stichting New Day Impact, een Apeldoornse 
organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Zij streven er naar mensen in nood 
te ondersteunen bij (bouw)projecten en programma’s op het gebied van welzijn, 
zorg en educatie. Hij vertelt hier met minstens evenveel passie over als over zijn 
bedrijf.                                                                                                                      
De komende maanden zal het restant van de oude Albany gebouwen worden 
veranderd in een nieuw bedrijf. De huidige contouren blijven grotendeels bestaan, 
zie bijgaande 3D tekening.  
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Uitvoering Toneelgroep Spankeren 

 

Toneelgroep Spankeren zal op vrijdagavond 27, zaterdagavond 28 en 
zondagmiddag 29 maart 2015 in het Dorpshuis de komedie 'Wie van de drie' 
(familie Bruinsma in de bocht) over het voetlicht brengen.   

Op dit moment wordt vol enthousiasme gerepeteerd met het huidige stuk, een 
komedie van Carl Slotboom onder regie van Farry Thijsen om de uitvoering tot een 
succes te maken. Het stuk speelt zich af in de lobby van het vijf sterren 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." 
  
Wij zullen u in maart zeker niet teleurstellen en klaar zijn om een spetterende 
uitvoering van "Wie van de drie" voor u op de planken te zetten. 
 De donateurs ontvangen enige weken voor de uitvoering weer een uitnodiging van 
ons, waarna ze de gratis toegangskaart en uiteraard extra kaarten met voorrang 
kunnen bestellen. 

 

 

 
 
 
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  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. 

 
 
 



8 

 

SPANSO 55 + komt in de problemen. 
 
Er heerst grote onduidelijkheid over het subsidiebeleid van de gemeente. 
Het laatste nieuws is dat er wel gesubsidieerd wordt aan de ouderensoos. 
De manier waarop is nog steeds onduidelijk en leidt tot grote onrust. 
De gemeente was van plan aan alle dorpshuizen € 5000.—beschikbaar te stellen. 
De dorpshuizen moeten dit bedrag dan gaan verdelen. Wat zal dit voor een gevolg 
hebben voor de soos? 
De soos in Spankeren krijgt helemaal niks meer van de gemeente. Wij kunnen ons 
niet voorstellen dat een soos die zo goed heeft gedraaid,  zomaar moet worden 
gesloten. 
Op 10 december was er een bijeenkomst gepland met een aantal organisaties in 
Spankeren: Belangenvereniging, Stichting Dorpshuis, Spanso 55+ en Werkgroep 
Spankeren Samen. 
Wij hadden verwacht daar eindelijk duidelijkheid te krijgen over onze positie. 
Deze bijeenkomst werd afgeblazen. Op 16 december was er weer een 
bijeenkomst. 
Wellicht komt er dan uiteindelijk toch een betere oplossing voor ons uit de bus. 
 
Inmiddels hebben wij op 11 december toch nog ons jaarlijkse etentje kunnen 
houden. Dit  met dank  aan een heel aardige sponsor die een behoorlijk bedrag 
beschikbaar heeft gesteld. Het was weer erg gezellig en de deelnemers, 55 in 
getal, hebben echt smakelijk gegeten. Wij hopen dat wij snel betere berichten 
krijgen. 
 
In ieder geval komen wij in het nieuwe jaar op 8 januari weer bijeen voor een 
gezellige nieuwjaarsborrel. 
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Buurtbus Spankeren Dieren 

Bijgevoegd bij dit bulletin treft u aan de dienstregeling vanaf 15 december 2014, 
evenals een flyer samengesteld in samenwerking met de vervoerder Connexxion. 
De buurtbus, een initiatief van de Belangenvereniging Spankeren, gaat dan alweer 
haar 4e concessiejaar in. De flyer is bijgevoegd om nogmaals duidelijk te maken, 
dat wij het hier met een lijndienst te maken hebben en niet zoals nog door velen 
gedacht wordt, dat het uitsluitend een bus is voor hulpbehoevenden en oudere 
mensen. De bus is er voor jong en oud. Het passagiersaantal is, voor wat betreft 
Spankeren, het laatste jaar met bijna 50% afgenomen. Wat de oorzaak hiervan is, 
is ons niet duidelijk. Om de aantallen weer wat op te krikken, stellen wij iedereen 
vrijblijvend in de gelegenheid eens kennis te maken met de buurtbus. Op de flyer 
kunt u een retourtje gratis meerijden.  

De bus vertrekt vanaf 15 december 3 minuten later uit Spankeren, maandag t/m 
vrijdag elk uur van 6.50 tot 17.50 uur, laatst mogelijke aankomsttijd is 18.50 uur. 
Op zaterdag vertrekt de bus van 10.50 tot 14.50 uur en komt de laatste bus aan 
om 15.50 uur. De bus rijdt niet op zon- en feestdagen. 

Dus: naar de huisartsenpost, het Callunaplein of het NS station pak de buurtbus! 
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 Agenda  januari, februari en maart 2015. 

Januari 

 3 januari             Country dansen                                                         Dorpshuis        
 4 januari             Nieuwjaarsreceptie              Vanaf 15.00 uur            Dorpshuis               
 8 januari             Nieuwjaarsborrel Spanso 55+                                   Dorpshuis  
10 januari            Kaarten                                     Dorpshuis 
17 januari            Darten                                                                        Dorpshuis 
17 januari            Klein Chemisch Afval          9.45-10.45 uur         Kerkplantsoen           
31 januari            Oud papier wordt opgehaald. 
31 januari            Dans en drama. Voorstelling  Dumbo  20.00 uur     Theothorne
             

Februari 

1 februari            Dans en Drama. Voorstelling Dumbo  14.00 uur      Theothorne                
7 februari            Country dansen                                                          Dorpshuis   
14 februari          Kaarten                                                  Dorpshuis 
21 februari          Darten                                                              Dorpshuis  
21 februari          Klein Chemisch Afval            9.45-10.45 uur        Kerkplantsoen            

 

Maart 

 7 maart              Country  dansen                                                         Dorpshuis 
14 maart             Kaarten                                                 Dorpshuis 
14 maart             Oud papier wordt opgehaald. 
21 maart             Darten                                                                    Dorpshuis 
21 maart             Klein Chemisch Afval              9.45-10.45 uur      Kerkplantsoen 
27, 28 maart       Toneelgroep Spankeren Wie van de drie? 20.00 uur Dorpshuis   
29 maart             Toneelgroep Spankeren Wie van de drie? 14.00 uur Dorpshuis                        
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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 penningmeester :……………(vacant) 
2e penningmeester :Bea Waterborg, Dorpsweg 28  419235    bea.waterborg@upcmail.nl                                          
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                 421829     janhulsing@telfort.nl 
Cindy van de Meerendonk,  Bockhorstweg 10         496768     cindyvdm 7hotmail.com 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                    416442     pietnicolai4@gmail.com 
Bert de Ruiter,                      Van Rhemenhof 33     420711     williederuiter@hotmail.com 
Harold Smeltink ,                  Loohof 13                    416381     sigrid-harold@upcmail.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Thea Baan                                                                422492    baan32@zonnet.nl                                                                 
Loes Wosgien                                                           843508    loeswosgien@gmail.com                                        
Harold Smeltink                                                        416381    sigrid-harold@upcmail.nl       
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