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VAN DE REDACTIE
We zullen Thea Verbaan missen.
Niet alleen vanwege haar werkzaamheden voor de redactie van dit bulletin, maar
voornamelijk ook haar warmte en vriendelijkheid. Altijd een vriendelijk woord en
lach. Zij heeft samen met haar vriendin Loes de laatste jaren gezorgd dat het
infobulletin bij u op de deurmat terecht kwam. Goed gevuld en met een
afwisselende inhoud. Haar man Rudy was betrokken bij de technische
ondersteuning, zoals zij dat noemden. De winter editie is de laatste editie geweest
die zij met elkaar hebben samengesteld. Om begrijpelijke redenen hebben haar
man Rudy en vriendin Loes besloten te stoppen met hun werkzaamheden voor de
redactie. Wij bedanken hen voor hun inzet in de afgelopen jaren.
_____________________

Voor u ligt de voorjaarseditie van ons bulletin. De lente is volgens de kalender
begonnen. Het is door de zomertijd wat langer licht ’s avond en we hebben van
een aantal lente dagen kunnen genieten. De echte lente laat nog even op zich
wachten.
Op het voorblad ziet u een impressie van de nieuwe Edy brug waarvoor de
voorbereidende werkzaamheden inmiddels zijn begonnen. Mede door de
presentatie over de Edybrug werd de ALV dit jaar extra goed bezocht. Deze
werkzaamheden hebben ook invloed op de route van de buurtbus. Over beiden
leest u verder op in deze editie meer.
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Lente concert
Stichting Dorpskerk Spankeren organiseert in de Dorpskerk op vrijdagavond 13
april een Lenteconcert.
Het theaterkoor Music for All uit Dieren zal vele liederen uit haar repertoire laten
horen om alvast in de voorjaarsstemming te komen.
Music for All heeft 35 enthousiaste leden die uit Dieren en omtrek komen. Onder
leiding van dirigent Christan Grotebreg brengen zij bekende liederen zoals een
aantal van Alan Parsons en liederen uit de verschillende voorstellingen. Ook is er
een voorproefje van nieuw repertoire uit de komende productie.
Dorpskerk Spankeren, vrijdagavond 13 april aanvang 20.00 uur , kerk is open
vanaf 19.30 uur.
Kaarten te koop aan ingang kerk. Kosten €5,00 incl. koffie/thee/fris in de pauze.
Kinderen t/m 12 jr. 2,50
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AED/reanimatie
Spankeren heeft inmiddels een groot aantal mensen die zijn gecertificeerd met
betrekking tot reanimatie/AED en daar mogen we blij mee zijn.
In 2016 is twee keer een cursus reanimatie en AED georganiseerd in het
dorpshuis. (mogelijk gemaakt door het dorpshuis en de belangenvereniging)
Deze cursisten zijn gecertificeerd en zijn aangemeld bij de hartstichting.
Wanneer een cursist is aangemeld, gaat er direct een oproep naar de
gecertificeerde. Dit gebeurt wanneer er vanuit ons dorp of directe omgeving, naar
112 wordt gebeld i.v.m. mogelijke hartproblemen. Deze oproep gaat door middel
van een sms en geeft aan waar zijn/haar hulp wordt verwacht.
Omdat het belangrijk is de vaardigheid van het reanimeren en het bedienen van de
AED te behouden organiseren we een herhalingscursus en wel op dinsdag 10 april
in het dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur. De kosten zijn € 7,50 pp, u kunt zich
hiervoor nog aanmelden.
Heeft u nog geen reanimatie/AED cursus gevolgd en heeft u belangstelling om dit
alsnog te doen, laat het even weten. Bij voldoende belangstelling starten we
hiervoor weer een nieuwe cursus in het dorpshuis.
Wat leert u bij een reanimatie/AED cursus?
In de basiscursus van ongeveer 4 uur ( 2 avonden) komt aan bod:
•
hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet
•
hoe u moet reanimeren en in welk tempo
•
hoe u een AED aansluit en bedient
Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en
maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een
certificaat.
Wie mag een reanimatiecursus volgen?
Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Het is wel
belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen hebt, omdat reanimeren
inspannend is. Reanimeren is niet moeilijk. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren en
is hier lichamelijk en mentaal toe in staat.

4

Hartstilstand
Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal.
Het hart pompt geen bloed meer rond. Dit is een levensbedreigende situatie.
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Er is meestal iets mis
met het elektrische systeem van het hart. De hartkamers trillen snel en chaotisch
en het hart kan daardoor geen bloed meer rondpompen. Hierdoor staat de
bloedsomloop stil en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de rest van
het lichaam stopt.
Het herkennen hartstilstand
Een slachtoffer van een hartstilstand:
•
is bewusteloos en reageert niet op aanspreken of schudden
•
ademt niet of ademt niet normaal
Snel handelen is van levensbelang bij een hartstilstand, er is acuut levensgevaar.
Vooral te weinig zuurstof naar de hersenen zorgt al snel voor problemen. Al na 4
tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook
andere organen schade op.
De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp kunnen bieden: direct 112
bellen, starten met reanimeren en een schok toedienen met een AED.
Heeft u vragen en/of wilt u zich aanmelden, neemt u dan contact op met Kitty en
Tjibbe de Boer 0313-420081 of Tjibbe.de.boer@hetnet.nl.

Dauwtrappen
Op Hemelvaart, donderdag 10 mei 2018, organiseert Spanso 55+ weer het
“Dauwtrappen”. Er zijn 2 fietstochten uitgezet, een familietocht van ca. 25 km en
een tocht van ca. 40 km.
Onderweg bij de controlepost wordt er iets aangeboden.
De vertrektijd is vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur vanuit het Dorpshuis, Loohof 65 te
Spankeren.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon en € 6,00 voor een gezin.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Na afloop wordt er ter afsluiting nog een kopje koffie aangeboden in het Dorpshuis.
Voor informatie 0313 438074 of gerardwannet@kpnmail.nl.
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Kerkenmarkt

Inzameling goederen Kerkenmarkt in Spankeren.
“Misschien wel de gezelligste markt van de omgeving”.
De Hervormde Gemeente Spankeren, Laag-Soeren, Dieren N-O organiseert op
22 september 2018 de welbekende Kerkenmarkt. De Kerkenmarkt is een
tweejaarlijks terugkerend evenement waarbij een veelheid aan gezellige
activiteiten worden georganiseerd in en rondom de Petruskerk en “De Kerkhorst”
in Spankeren.
Daarbij hoort ook een rommelmarkt met boeken, cd’s, huishoudelijke artikelen,
galanterieën, elektronica, speelgoed etc.
Heeft u overbodige spullen van goede kwaliteit dan kunt u die inleveren op:
ZATERDAG 14 APRIL, ZATERDAG 26 MEI en ZATERDAG 23 Juni 2018
van 10.00 – 12.00 uur bij de Petruskerk in Spankeren.
Er is geen ruimte voor grote meubels, bedden, etc.
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Algemene Leden Vergadering 2018
De vergadering was deze keer druk bezocht, met 60 mensen waren er ruim 2 maal
zo veel als de laatste edities van de ALV. Dit had waarschijnlijk alles te maken met
het algemene deel van de agenda na de pauze.
Om 19.35u heette de voorzitter iedereen welkom. Het ALV-verslag van 2017 en
het jaarverslag over 2017 werden vastgesteld. Er was wel een opmerking dat het
Spankerens ommetje niet genoemd stond. Rob gaf vervolgens toelichting bij het
financieel jaarverslag waarna deze ook goed gekeurd. De kascommissie gaf ook
akkoord uit monde van Henk Rust.
Rob Lammerts en Piet Nicolai waren beiden aftredend lid en herkiesbaar en blijven
dus gelukkig deel uitmaken van het bestuur. Ruben Ruyten, eigenaar en bewoner
van de Gelderse Toren, werd als aantredend bestuurslid gekozen. Tijdens de
rondvraag werd opgemerkt dat er geen antwoord was gekomen van de provincie
over de onveilige situatie met het spatscherm bij de opgang van de Bokhorstweg
bij De Luchte. Men wil dat er bekend is bij welke bedrijven er AED’s hangen.
Er wordt aandacht gevraagd voor de vacature van een co-coördinator van het
Spankerens ommetje. Verder wordt opgemerkt dat er na de onderhoudswerkzaamheden op de Overweg de nodige verkeersremmende paaltjes zijn
verdwenen. Voor het opknappen van de Beemd schijnt een budget van 4 ton te
zijn, men verzoekt ons na te gaan of dit voor ons gebied ook mogelijk is.
Na de pauze is er een presentatie van Wilco Zeilmaker en Frank Montanus over de
vernieuwing van de Edy Brug, dit zou van april t/m juli in beslag nemen. In deze
periode wordt de fietssluis op de van Rensselaerweg tijdelijk opgeheven. Dit blijkt
de grootste zorg te zijn van de aanwezige dorpsgenoten. De heren van de
Traverse vragen om vertrouwen dat zij dit nauwlettend volgen en dat zij zo nodig
adequaat reageren op de situatie.
Er stond nog een ingelast agendapunt op het algemene programma, namelijk de
nieuwbouw van de hal van Transportbedrijf Thomassen op het voormalig Albany
terrein. Deze presentatie werd verzorgd door Jan Hoevers van het gelijknamige
bouwbureau. Er zal een pand verrijzen van 20.000M2 en 10m hoog. Hier zal
opslag en overslag plaatsvinden. Met name het uiterlijk en beplanting aan de
Spankerse zijde van het gebouw was de grootste zorg van de direct
aanwonenden. Hier werd inspraak toegezegd en er zal een contactgroep worden
gevormd van bewoners. De realisatie van de hallen zal eind dit jaar plaatsvinden.
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Petruskerk in beeld
Zoals iedereen heeft kunnen zien op de film tijdens de toneelvoorstelling “Al de
dagen van ons leven” in het weekend van 10-12 maart, is de Petruskerk een
prachtig gebouw en zeer geschikt voor een burgerlijk huwelijk.
Dat een kerkelijk huwelijk tot de mogelijkheid behoort wist u waarschijnlijk wel.
De kerk is inmiddels al een paar jaar een goedgekeurde trouw locatie (door B &W)
voor een burgerlijk huwelijk én elke ambtenaar van de burgerlijke stand kan in
deze ruimte een officieel huwelijk sluiten.
Meer info voor burgerlijk huwelijk bij Bretta van Middelkoop-Slijkhuis
info@stichtingdorpskerkspankeren.nl en voor het kerkelijk huwelijk bij ds. QuikVerweij dominee@quik-verweij.nl 0575-567778
Los van de zondagse erediensten worden er door onze kerkgemeenschap ook
korte bezinningsmomenten georganiseerd (= ”vesper”): dit jaar op woensdag 25
april, woensdag 10 september en woensdag 14 november van 19:00-19:30 uur.
Wie behoefte heeft aan zo’n blokje “stilte” (=”onthaasten”) is hierbij ook zeer
welkom!

Tijdelijke routewijziging Buurtbus Spankeren Dieren
Vanaf maandag 9 april wordt er aan de vervanging van de Edybrug te Spankeren
begonnen. Gevolg hiervan is, dat de buurtbus tot, naar verwachting, eind juli geen
gebruik kan maken van de brug. Ook zal tijdens die periode regelmatig een deel
van de Spankerenseweg en de Kanaalweg voor alle verkeer afgesloten zijn. Dit
noodzaakt de buurtbus de route voor de periode 6 april/eind juli tijdelijk te
verleggen. Er zal tijdens die periode voor de route Spankeren dan ook geen
gebruik meer gemaakt gaan worden van de Lindelaan en de Spankerenseweg in
Dieren en er wordt dan gereden vanaf de Tellegenlaan linksaf de Lindelaan op en
via de Geitenbergweg, Kanaalweg, de rotonde en de Van Rensselaerweg naar de
Dorpsweg. De fietssluis op de Van Rensselaerweg zal tijdens die periode
opengesteld worden voor al het verkeer. De terugweg gaat dan uiteraard op
dezelfde wijze. Door deze tijdelijke routewijziging vervallen tijdelijk de haltes aan de
Lindelaan en Spankerenseweg op de route Spankeren, opgestapt kan worden op
de hoek Tellegenlaan/Lindelaan en de haltes op de Kanaaldijk, opstappen op de
hoek Van Rensselaerweg/Dorpsweg. De buurtbus hoopt eind juli weer de normale
route te kunnen volgen.
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“Al de dagen van ons leven” was een enorm succes !
Met een staande ovatie kwam afgelopen zondagmiddag de voorstelling "Al de
dagen van ons leven" van Toneelgroep Spankeren tot een einde. In het weekend
van vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart heeft de toneelgroep drie
voorstellingen gegeven in het Dorpshuis. De reacties waren overweldigend!
Een dolenthousiast publiek heeft genoten van de voorstelling!
Merel en Mark gaan trouwen en hebben hun naaste familie en vrienden
uitgenodigd op de feestlocatie "het Burchthotel" waar gastvrouw Aafke hen
ontvangt en bijstaat. Merel verheugt zich erg op de mooiste dag van haar
leven die door haar vriendin Babet tot in de puntjes is voorbereid. De
verhoudingen tussen de ouders van Merel zijn verre van ontspannen, beiden
hebben een nieuwe partner en dat maakt het er niet eenvoudiger op. Ook is
het maar de vraag of de vader van Mark komt, hij vindt het huwelijk een
onzalig idee! Helaas wordt oma regelmatig vergeten, behalve door Sjoerd, de
trouwe vriend van Mark, hij is heimelijk verliefd op Merel en als dan ook
nog de ex-vriendin van Mark, Cynthia, verschijnt leidt dit tot een aantal
komische ontwikkelingen.
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Herhalingsoproep, bestuursleden gezocht.
Als u het prettig vindt om in Spankeren te wonen en u wilt dit graag zo houden, dan
kunt u zich hiervoor actief inzetten. Het kost u een avondje tijd eens in de 6-8
weken. Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s in ons bestuur van de
Belangenvereniging Spankeren. Mensen die met hun frisse inbreng, meedenken
en meepraten over het reilen en zeilen van Spankeren nu en in de toekomst.
We zijn op zoek naar een voorzitter en inmiddels ook een secretaris. Maar heeft u
interesse in een algemene bestuurspost dan zijn we daar al enorm mee geholpen.
Een aantal voorbeelden die door of op initiatief van de Belangenvereniging zijn
gerealiseerd; de buurtbus, het AED apparaat bij De Margriet school, de
bankenroute rond Spankeren. En uiteraard ons dorpsplan dat al jaren bestaat en is
opgegaan in de Structuurvisie Kleine Kernen van de gemeente en dat inmiddels
zijn beslag heeft gekregen.
We willen u vragen dit eens in overweging te nemen. Als u hier meer over wilt
weten, bel of benader dan één van de bestuursleden. Wanneer uw interesse als
aspirant bestuurslid dan is gewekt, kunt u een keer vrijblijvend een vergadering
bijwonen. We kunnen dan kijken of het van beide zijden “klikt”. U krijgt zo een idee
van de onderwerpen en maakt kennis met de bestuursleden. Informeer vrijblijvend.

Redactieleden gezocht
We zijn tevens op zoek naar 2 redactieleden, mensen die het leuk vinden om ons
infoblad samen te stellen en zo nodig van aanvullende onderwerpen te voorzien.
Ervaring is geen vereiste, enthousiasme wel en enige kennis van Word is welkom.
Heeft u interesse? Neem dan contact op met één van de bestuursleden achter in
dit infoblad.
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Agenda
April
6 april
7 april
12 april
13 april
13 april
14 april
14 april
21 april
26 april

Pubquiz in het Dorpshuis
Kaarten in het Dorpshuis
Spanso - Naar de schaapskooi met Peter Oversteegen
Lente concert vanaf 20.00u in de Dorspkerk
Dorpscafé in het Dorpshuis
Inzameling goederen Kerkenmarkt, Petruskerk 10.00 – 12.00 u
Darten in het Dorpshuis
Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45 u
Spanso - Reisverslag over Zuid - Noorwegen door fam. Rust

Mei
10 mei
12 mei
19 mei
19 mei
24 mei
26 mei

Spanso – Dauwtrappen vanaf 10.00 u start bij het Dorpshuis
Kaarten in het Dorpshuis
Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45 u
Darten in het Dorpshuis
Spanso - Afsluiting van het seizoen in het Dorpshuis
Inzameling goederen Kerkenmarkt, Petruskerk 10.00 – 12.00 u

Juni
5 juni
9 juni
16 juni
23 juni

Spanso - naar een film in Theothorne
Darten in het Dorpshuis
Gifbus Kerkplantsoen 9.45 – 10.45
Inzameling goederen Kerkenmarkt, Petruskerk 10.00 – 12.00 u
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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 :……………(Vacant)
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1
2e penningm. : …….(vacant)

841616

robenhan@hotmail.com

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Piet Nicolaï,
Harold Smeltink ,
Martin van Gessel,

Overweg 39
Loohof 59
Loohof 13
Dorpsweg 12

421829 j.hulsing8@upcmail.nl
416442 pietnicolai4@gmail.com
416381 sigrid-harold@upcmail.nl
843583 martin.van.gessel@gmail.com

Redactie van dit bulletin:
(Vacant)
(Vacant)
Harold Smeltink

416381

sigrid-harold@upcmail.nl

Weet u dat?
Aan de Prinses Margrietschool is aan de Dorpsweg-kant een AED bevestigd. Dit AEDapparaat (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.
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