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  VAN DE REDACTIE 

Een nieuwe lente een nieuw geluid. 

Het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren is  zeer verheugd dat er zich 
vier enthousiaste nieuwe leden hebben aangemeld. Een zeer welkome versterking,  
na het vertrek van een paar oudgedienden, die zich jarenlang  met kennis en 
toewijding hebben ingezet.  Mocht u de jaarlijkse ledenvergadering hebben gemist 
dan vindt u verderop in dit bulletin een kennismaking met hen.  Er is veel 
vertrouwen dat zij op hun eigen en positieve wijze een bijdrage zullen leveren aan 
het behartigen van de belangen van ons dorp  en zo nodig daarover contact 
hebben  met de betreffende  instanties.  Daarover wordt dan ongetwijfeld met u 
gecommuniceerd. 

De bedrijvigheid blijft zich voortzetten in de straten van Spankeren.  De  
onderhoudswerkzaamheden  aan de huizen in de Van Broeckhuysenhof zijn in 
volle gang.  De vestiging van het bedrijf Jurgen Thomassen transport is inmiddels 
een feit.  Wie interesse heeft kan er binnenkort zelf een kijkje gaan nemen.  Zie de 
uitnodiging verderop in dit bulletin.  De toneelvereniging trok drie maal een volle 
zaal met de uitvoering van de komedie Geen rimpel teveel.  

Op zaterdag 22 maart waren de nodige buurtbewoners aanwezig  bij het op de 
juiste plek schuiven van de tunnel bak onder de spoorwegovergang.  Er was aan 
de Burgemeester Willemsestraat een heuse tribune ingericht om het spektakel  te 
aanschouwen. De toeschouwers werden voorzien van koffie, thee en koekjes en 
het commentaar was niet van de lucht. 

We hebben het droevige nieuws vernomen van het plotselinge overlijden van Lia 
Bodt .  Lia is een langere periode lid geweest van het bestuur van de 
Belangenvereniging  en heeft op haar eigen wijze een belangrijke bijdrage hieraan  
geleverd . Tevens is ze tot 2012 lid geweest van de redactie van het informatie 
bulletin.  We denken daaraan met dankbaarheid terug en wensen haar familie en 
vrienden veel sterkte en troost.  
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De lente heeft zich al  volop laten zien.   De tuinen kleuren zich met tulpen en 
andere bloembollen en de vogels zoeken takjes en mos  voor hun nestjes.  We 
kunnen genieten van het jonge groen  en de uitbottende bomen en natuurlijk van 
de zon.  

De agenda staat bol van de activiteiten. Het is leuk om elkaar bij diverse 
evenementen te ontmoeten en bij te praten.  De redactie wenst u een fijne en 
actieve lente. 

 

 

 

Verslag Algemene Leden Vergadering op 9 april 2019 

Met 38 aanwezigen was de vergadering goed bezocht. Ook bij de inloop-koffie 
waren er al de nodige Spankenaren die kennis kwamen maken met de kandidaat-
bestuursleden. 

Om ca. 19.30u heette Jan Hulsing als interim-voorzitter iedereen welkom. Jan 
stond stil bij het recent plotselinge overlijden van Lia Bodt, voormalig bestuurslid en 
lid van de redactie van het informatiebulletin 

Het ALV-verslag van 2018 en het jaarverslag over 2018 werden vastgesteld. Er 
waren vragen over de huisvesting van het Spankerens archief. Dit archief komt in 
2019 weer terug naar Spankeren. Er zijn twee opties om het archief onder te 
brengen. In de nog te realiseren uitbreiding van het Dorpshuis, danwel in een door 
Ruben Ruyten beschikbaar gestelde ruimte in de Oranjerie van de Gelderse Toren. 
Op korte termijn zullen er door het bestuur gesprekken gevoerd worden over het 
waar, hoe en wanneer. Ook de bouw en bedrijfsvoering van transportbedrijf 
Thomassen kwam aan de orde. Gemeld werd dat iedere Spankenaar daar op 25 
mei zelf zijn licht over kan opsteken, want er is een uitnodiging binnengekomen 
voor een dan te houden open huis (zie elders in dit bulletin).  

Rob Lammerts gaf vervolgens toelichting bij het financieel jaarverslag. Bij monde 
van Henk Rust gaf de kascommissie akkoord, waarna de financiële verslaglegging 
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door de vergadering werd goedgekeurd. In de nieuwe kascommissie werden 
benoemd Henk Rust en Tjibbe de Boer, met als reserve-lid Willem Wassink. De 
begroting voor 2019, die daarna door Rob werd gepresenteerd en toegelicht, werd 
ook akkoord bevonden 

Harold Smeltink en Piet Nicolaï hebben beiden te kennen gegeven af te treden als 
bestuurslid. Piet was vanaf 2004 lid van het bestuur, dus zo’n 15 jaar. Harold was 
met 5 jaar wat korter bestuurslid. Zij werden door de voorzitter bedankt voor hun 
inbreng en bijdragen en kregen een attentie aangeboden. De vergadering 
begeleidde dit met applaus. 

Vervolgens hebben de vier kandidaat-bestuursleden zich voorgesteld. Het betreft 
Martijn den Duijn, Martin Gerritsen, Rebecca Heye en Fred Milius. Zij hebben zich 
middels een wervingscampagne van Wim Vugts en Willem Wassink aangemeld en 
zijn met applaus door de vergadering gekozen. Verderop in dit bulletin stellen de  
nieuwe bestuursleden zich aan de dorpsgenoten voor. 

Zoals gebruikelijk kwam ook de voortgang van de uitvoering van het Dorpsplan aan 
de orde. Piet Nicolaï lichtte de stand van zaken toe. De planperiode loopt van 2008 
tot 2020 en komt dus volgend jaar teneinde. Een aantal aspekten zijn gerealiseerd 
een aantal ook niet. Buurtbus en wandelroutes zijn er als meest in het 
oogspringende zaken gekomen. Woningbouw aan het Loohof niet. De 
verkeersveiligheid op de Zutphensestraatweg/N348 blijft een punt van zorg. Met de 
komst dit voorjaar van een ‘Calisthenics-park’ (een samenstel van toestellen om 
jezelf fit te houden) in de groenstrook aan de van Rensselaerweg, worden de 
ideeën over een ‘Albany-boulevard’ alsnog zichtbaar gemaakt. Het wordt een 
sportieve ontmoetingsplaats.  

Het Dorpsplan is geïntegreerd in de vorig jaar door gemeenteraad vastgestelde 
structuurvisie Kleine Kernen / deel Spankeren. Het Dorpsplan heeft zijn beoogde 
functie zeker vervuld. 

Na een koffie/thee-pauze ging het over de ‘omgevingsvisie buitengebied Rheden’. 
Samen zorgen voor een mooi en vitaal buitengebied. Dat is het doel van de 
omgevingsvisie. Van 28 maart tot en met 8 mei 2019 is de ontwerpomgevingsvisie 
Buitengebied in te zien en kan hierop gereageerd worden. Via 
https://rhedensbuitengebied.nl/ is de tekst beschikbaar.De ontwerp-omgevingsvisie 
bevat de hoofdlijnen van het beleid en de ruimtelijke ontwikkeling van het 
buitengebied voor de komende 10-15 jaar. Het plangebied van de ontwerpvisie 
omvat het gehele buitengebied, exclusief de bebouwde dorpskernen. Er werd 



5 

 

stilgestaan bij de inbreng van de belangenvereniging tot nu toe. Besloten is om die 
inbreng nogeens gebundeld per brief aan de gemeente kenbaar te maken. Alle 
dorpsgenoten worden uitgenodigd om hun op-/aanmerkingen en/of vragen over de 
ontwerpvisie uiterlijk woensdag 1 mei bij het bestuur in te dienen. Bij voorkeur via 
e-mail op ons adres belangenverenigingspankeren@live.nl  De reacties worden 
dan meegenomen in de genoemde brief.     

Tot slot vroeg het nieuwe bestuur hulp bij de verdere ontwikkeling van de 
belangenvereniging. We willen graag weten wie we voor specifieke kortlopende 
onderwerpen of kwesties kunnen benaderen.  Wanneer u over bijzondere kennis of 
kunde beschikt en die incidenteel wilt inzetten, laat het ons dan weten. Ook als u 
ideeën heeft over wat de belangenvereniging zou kunnen of moeten doen, zijn uw 
suggesties welkom. 

De vergadering werd om ca. 21.30 uur besloten met een informele nazit en een 
door het bestuur aangeboden drankje. 

Zoals bepaald in de statuten van de vereniging heeft het bestuur afgesproken dat 
Martijn den Duijn voorzitter wordt en Rebecca Heye secretaris. Rob Lammerts blijft 
penningmeester. 

 

Even voorstellen:  

Mijn naam is Fred Milius, geboren (1958) én 
getogen in Spankeren.  

Ik woon aan de Dorpsweg 7, vlakbij de Spankerense 
Brug en ik ben getrouwd met Hilde. Samen hebben 
wij drie volwassen zoons Rick, Luuk & Jörg. 
Inmiddels zijn er twee kleinkinderen, Lia (3jr.) en Tijn 
(7 maanden). Hilde is lerares in handelsvakken en 
Duitse taal aan het ROC-RijnIJssel in Arnhem. 
  
Na de verkoop van mijn autobedrijven ben ik in Amerika opgeleid tot trainer en 
organisatieadviseur. Mijn beroep is  nu nog steeds bedrijfsorganisatie adviseur, 
trainer & coach. Sinds 2003 verricht ik deze werkzaamheden voor mijn eigen 
bedrijf MTC ( Milius Training & Consultancy ) het kantoor hebben wij aan huis. Veel 
van mijn klanten bevinden zich in Nederland & Duitsland.  
 



6 

 

Eind 2018 ben ik benaderd om lid te worden van het bestuur van de 
Belangenvereniging Spankeren. Omdat ik daarvan het belang inzie, wil ik graag 
een rol vervullen voor Spankeren. “Een mooi en gezellig dorp aan de IJssel”. 
 
Samen met een nieuw team aan bestuursleden hebben wij er veel zin in! 
 
 
 
 
Even voorstellen: 

 
 

Beste dorpsgenoten, 
 
Mijn naam is Rebecca Heye, ik ben 31 jaar en woon sinds 
oktober 2018 met mijn vriend Ferdy Jongerden aan de Overweg.  
Ik ben niet geboren en getogen in Gelderland, maar opgegroeid 
tussen de Belgische trekpaarden in een klein dorp – Noordwelle 

– in de Provincie Zeeland. Vervolgens ben ik via een omweg (Frankrijk - Maastricht 
– Brussel – Utrecht) in Breda beland, waar ik uiteindelijk 7 jaar heb gewoond en 
vier jaar heb gewerkt als trainee en Adviseur Europese Zaken voor Gemeente 
Breda. Ferdy heeft mij uiteindelijk naar het Gelderse gelokt: na vier jaar ieder 
weekend tussen Velp en Breda te pendelen vonden we in Spankeren eindelijk ons 
droomhuis wat echt aan al onze (best wel uitgebreide) wensenlijst voldoet. Een 
nieuwe baan had ik tijdens onze zoektocht naar ons droomhuis al gevonden. Sinds 
1 januari 2018 werk ik als EU vertegenwoordiger voor de Provincie Gelderland. 
Voor deze baan ben ik veel op pad in Brussel en de rest van Europa. Als ik niet 
aan het werk of op pad ben, ben ik graag in en om het huis bezig waar nog best 
wat aan moet gebeuren. Ook rijd ik graag paard. Mijn droom is dan ook om in 
Spankeren een eigen paard te stallen. Mocht je een tip hebben voor een stuk 
grond in of om Spankeren, dan houd ik me zeer zeker aanbevolen! Ik heb veel zin 
om komende tijd aan de slag te gaan voor Belangenvereniging Spankeren. Het is 
me veel waard om de pracht van het dorp in stand te houden. Ook kijk ik er naar uit 
om de rest van het dorp buiten de Overweg beter te leren kennen. Wat ik in deze 
korte tijd namelijk wel heb geleerd, is dat we zijn gaan wonen in een heel sociale 
en gezellige straat! 
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Even voorstellen: 

 

Mijn naam is Martijn den Duijn, 48 jaar. Getrouwd met Diana 
en vader van 3 zoons. De oudste twee studeren in Enschede en 
Leiden en wonen daar op kamers. De jongste woont nog wel bij 
ons. Ik werk bij Alliander in Arnhem en Duiven als Controller.  

In augustus 2018 zijn wij vanuit Alphen aan den Rijn verhuisd 
naar Spankeren. Met de verhuizing naar Spankeren ging voor 

ons een gekoesterde wens om wat ruimer en rustiger te wonen in vervulling. Ons 
huis aan de Overweg voldoet met het mooie uitzicht aan de voorzijde over de 
uiterwaarden en de ruime tuin volledig aan deze wens.  

Eén van de eerste dingen die ons opviel aan Spankeren is de vriendelijkheid van 
de mensen  en gemoedelijke sfeer in het dorp. We hadden vooraf nooit van 
Spankeren gehoord, maar willen er nu al niet meer weg. 

Naar mijn mening is het dorp gebaat bij een actieve vereniging met veel participatie 
van de bewoners in de activiteiten. Voor dit mooie dorp zet ik me graag in door 
zitting te nemen in het bestuur van de Belangenvereniging. 

 

 

Even voorstellen: 

  

Mijn naam is Martin Gerritsen en ik woon ruim 25 jaar in Spankeren. Samen met 
mijn vrouw hebben wij toen er in 1993 plannen waren om woningen te bouwen in 
de Van Broekhuysenhof ons daarvoor ingeschreven. Wij waren één van de 
gelukkigen die een woning kregen toegewezen en hebben daar 10 jaar met veel  
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plezier gewoond. Ook zijn daar onze kinderen geboren die opgegroeid zijn tot 
echte Spankernezen. 

 Inmiddels wonen wij alweer zo’n 15 jaar aan de Overweg waar wij elke dag weer 
van het mooie uitzicht mogen genieten. Dat brengt mij gelijk bij wat ik zo fijn vind 
aan het wonen in Spankeren; de omgeving (rust en ruimte), dichtbij de IJssel, aan 
de rand van de Posbank en met alle faciliteiten van Dieren (winkels, sportlocaties, 
NS etc) binnen handbereik. Daarnaast geven de dorpsevenementen zoals het 
Oranjefeest en de Wilspa het wonen in Spankeren iets extra’s. 

Als nieuw bestuurslid hecht ik waarde aan het voortbestaan van deze 
belangenvereniging en hoop ik een bijdrage te kunnen leveren om Spankeren een 
dorp met een eigen identiteit in de Gemeente Rheden te laten blijven.  

 

 

 

 

Bezorging informatiebulletin 
 
Tot nu toe brachten de leden van het bestuur van de Belangenvereniging 
Spankeren het informatiebulletin zelf rond. 
 
Gerard Wannet die de post van Sandd in het dorp rondbrengt heeft te kennen 
gegeven dat hij op zijn ronde ook het informatiebulletin in het hele dorp bij de leden 
van de Belangenvereniging wil bezorgen. 
 
Zowel het bestuur als de redactie zijn hier erg blij mee en spreken bij voorbaat 
dank en waardering uit voor dit aanbod van Gerard. We denken dat hij veel 
vriendelijke "goede morgens" tegemoet kan zien. 
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Het Dorpshuis verzorgt de uitleen van een duo-

scootmobiel en een elektrische duo-fiets. 
 

Het voorjaar is gestart en dus, tijd om er op uit te trekken! 
Kun je zelf niet meer fietsen of gaat het allemaal niet meer zo makkelijk?. 
Dan heeft het Dorpshuis Spankeren de oplossing. 
 
Het Dorpshuis verzorgt sinds kort de uitleen van een duo-scootmobiel en een 
elektrische duo-fiets. Die voorziening heeft het Dorpshuis overgenomen van 
Stichting Spankeren Samen. 
Beide voertuigen zijn geschikt om iemand in mee te nemen die zelf niet in staat is 
om deze te besturen. 
Wil je samen met je partner, vriend of kennis de duo-scootmobiel of de elektrische 
duo-fiets lenen, neem dan contact op met de beheerder Klaas Masselink op 
telefoonnummer 06-51746598.  Het gebruik is gratis! 
 
Schroom dus niet en bel Klaas. Hij geeft graag een demonstratie en duidelijke 
uitleg over deze prachtige voorziening. Geniet van het mooie weer, de prachtige 
Spankerense landerijen en de Scootmobiel en elektrische duo-fiets! 
 
Voor meer informatie, Klaas Masselink, telefoonnummer 06-51746598 

 

Foto: Klaas Masselink (Op de Duo-fiets) en Berry Eskes (Geknield) 
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Toneelgroep Spankeren zet Dorpshuis op z’n kop 

In het weekend van vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart heeft 
Toneelgroep Spankeren drie voorstellingen gegeven in het Dorpshuis. De 
reacties waren overweldigend! 
Inmiddels is dit het 8e stuk dat is opgevoerd in het 7 jarig bestaan van de 
vereniging. Zowel een dolenthousiast publiek als de spelers hebben genoten 
van de voorstelling "Geen rimpel te veel" die met een staande ovatie op 
zondag is geëindigd. 
 
Het stuk speelde zich af in schoonheidsinstituut "Purdy's Place". De 
vriendinnen Mira, Willeke en Patty hebben een metamorfose gewonnen en melden 
zich voor een heerlijk ontspannen mid-week. Eigenaresse Purdy, haar nogal 
louche echtgenoot Fred, zoon Pablo en kapper/ visagist Gayke doen er alles 
aan om Purdy's Place tot een succes te maken. Met twijfelachtige middelen 
proberen zij geld te verdienen en de gasten een poot uit te draaien onder 
het motto "geen rimpel te veel". Wanneer Bram, de ex van Willeke, met zijn 
nieuwe vriendin Guusje ook een bezoek brengen aan het schoonheidsinstituut 
en Jeske, de macrobiotische journaliste, lastige vragen gaat stellen loopt 
de geplande botox-party behoorlijk uit de hand en leidde dit tot hilarische 
situaties......... 

 de cast 
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Aanvraag cafévergunning door Hendrik Jan 

Hummelman (1916) 

In 1916 vroeg Hendrik Jan Hummelman bij het gemeentebestuur van Rheden een 
café- vergunning aan voor zijn pand aan de Dorpsweg in Spankeren. Dit was zeer 
tegen de zin van een aantal dorpsbewoners, die een brief stuurden naar 
Burgemeester en Wethouders. De strekking van de brief was als volgt (citaat): 

Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van Rheden, 

         Geven met de meeste Hoogachting te kennen: 

De ondergeteekende alle hoofden van gezinnen en wonende te Spankeren: 

Dat zij hebben gezien dat door H.J. Hummelman alhier is aangevraagd aan UEd. 
Achtb. Om vergunning tot verkoop in het klein van Sterkendrank in het pand No. 68 
alhier, 

       Dat zij beseffen het groote zedelijk gevaar vooral ook voor onze jongeren en 
dit te meer nog nu Spankeren een fabriek in aanbouw heeft waar een tamelijk 
groot en meestal vreemd personeel zullen komen arbeiden.(Edy)    

      Dat ons rustig fatsoenlijk Spankeren wanneer er bovendien een Herberg met 
vergunning komt het tooneel zal worden van vechtpartijen, bachanaliёn en 
vernieling en ook de armoede onzer in betrekkelijk goede omstandigheden levende 
bevolking zullen toenemen. 

     Dat als gevolg hier van ons dorpje wat nu een lustoord is en door vele als 
zoodanig wordt bezocht, gemeden zal worden waardoor schade zal worden 
geleden door onze gemeenschap terwijl slechts een persoon bij al deze Elende 
voordeel heeft.  

     Wij ondergeteekende Aanzienlijken en geringen, werkgevers en werknemers wij 
vragen Uwe Weledel Achtbaren onderdanig deze vergunning niet te willen 
verleenen. Wij leven thans gelukkig zonder Kroeg en hebben nu geen politie 
noodig. 

’t Welk eerbiedig verzoekende: (hierna veel handtekeningen van dorpsbewoners) 
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H.J. Hummelman was de grootvader van Gerard Hummelman. Hij had destijds een 
bakkerij en kruidenierszaak in het nog bestaande pand Dorpsweg 28. Hij wilde in 
zijn pand een kamer vrijmaken  voor het café. De vergunning werd echter niet 
verstrekt. 

 

Ansichtkaart van de Dorpsweg omstreeks 1960. Rechts op de afbeelding naast de 
berk de kruidenierszaak van de familie Hummelman.    

 

Uitnodiging 

Op 25 mei a.s. gaan wij ons nieuwe logistieke centrum openen. 

Om dit niet onopgemerkt voorbij te laten gaan geven wij een open huis. 

Inwoners van Spankeren zijn bij deze ook van harte welkom. De officiële opening 
is om 14.00 uur en de feestelijkheden duren tot 16.30 uur. Voor een hapje en 

drankje wordt uiteraard gezorgd. 
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Huur Dorpskerk Spankeren 
 
Zoals inmiddels wel bekend is, kan de Dorpskerk 
in Spankeren voor veel doeleinden gebruikt 
worden.  
De Dorpskerk in Spankeren is ook officieel 
aangewezen als trouwlocatie van de gemeente 
Rheden. Onlangs is de rode loper nog uitgelegd 
voor een trouwplechtigheid!  
 
Voor de inwoners (en bedrijven) van Spankeren 
en omgeving biedt het kerkgebouw veel 
mogelijkheden. Denk daarbij aan 
bedrijfspresentaties, een jubileumviering, 
afscheidsdienst, concert, etc.  
Aan de wensen voor de inrichting probeert de 
Stichting Dorpskerk Spankeren zoveel mogelijk 
tegemoet te komen 
 

Als u een monumentaal gebouw kunt waarderen, dan biedt de Dorpskerk in 
Spankeren u veel mogelijkheden!  
 
Voor meer informatie: www.stichtingdorpskerkspankeren.nl 
 

 

 
Dauwtrappen 
 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei 2019, organiseert Spanso 55+ weer het 
"dauwtrappen". Er zijn 2 fietstochten uitgezet nl. een tocht van ca. 30 km. en een 
tocht van ca. 40 km. 
Onderweg, bij het controlepunt wordt een consumptie aangeboden. Ook wordt er 
een tocht uitgezet van ongeveer 15 a 17,5 km. voor families met jonge kinderen 
met daarin opgenomen een rustpunt. 
De vertrektijd is vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur vanuit het Dorpshuis, Loohof 65 in 
 Spankeren.  
De kosten bedragen 2,50 euro per persoon  en 6 euro voor een gezin. Kinderen tot 
12 jaar fietsen gratis mee.  
Na afloop kan er in het Dorpshuis nog een kopje koffie worden gedronken. 
Voor informatie kun je bellen 0313 438074 of gerardwannet@kpnmail.nl 
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In en om de kerk 

 

Onder de bezielende leiding van André hebben verschillende afgezanten van 
verenigingen en groepen waaronder ook de kerk recent 2x vergaderd. 

Een mooi thema verbindt ons: “75 jaar – Bevrijding” (april 2020). We hebben 
handjes in beeld gebracht, ideeën geïnventariseerd en natuurlijk ook lekker 
gespard. 

Als kerk zijn we blij dat we kunnen meepraten en meedoen. Wij hebben vooral 
onze gebouwen (“de Petruskerk” en “de Kerkhorst”) aangeboden, met eventueel 
wat handjes. 

Trouwens: “Bevrijding” is een prachtig bijbels thema. Wie daar meer van wil 

weten kan zèlf de bijbel openslaan (bv. het Bijbelboek Exodus, waaruit ook een 

stukje wordt gelezen met Pasen) of gewoon langs komen in onze Petruskerk 

(Spankeren) of Boskapel (Laag Soeren). Tot ziens  

ds. Quik (dominee@quik-verweij.nl)  0575-567778 

website: http://spankeren.protestantsekerk.net 

Pasen – feest om te vieren 

21 april -7.00 uur, paasvroegdienst in Laag Soeren (Boskapel, Eerbeekseweg) 

21 april – 10:00 uur, paasviering in Spankeren (Petruskerk, Kerkweg) 
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Agenda 

APRIL 

20 april   Inzameling  Chemisch afval Kerkplantsoen  
23 april   Herhalingscursus  AED 
25 april   Spanso 55+ Bowlen in De Veerstal, Giesbeek  
26 april Oranjeconcert 20.00 - 22.00 uur Sporthal Theothorne 

Dieren Opleidingsorkest Wilhelmina 
27 april Koningsdag Aubade 10.00 -11.00 uur  

Beverode Dieren met Fanfare & Opleidingsorkest 
Wilhelmina 

MEI 

 3 mei   Ophalen oud papier 
  9 mei   Spanso 55+ Afsluiting seizoen Dorpshuis 
11 mei   Kaarten Dorpshuis 
18 mei   Darten Dorpshuis 
18 mei   Inzameling Chemisch afval  Kerkplantsoen 
19 mei Voorjaarsconcert , thema sprookjes  14.00 uur, zaal open 

13.30 uur, Schouwburg Theothorne, Fanfare, 
Opleidingsorkest & Blokfluitgroep Wilhelmina 

23 mei   Verkiezingen Europees Parlement 
25 mei              Open huis bij Thomassen Transport  

van 14.00 tot  16.30 uur 
30 mei Hemelvaartsdag  Fietstocht, georganiseerd door de 

fam.Wannet start vanaf het Dorpshuis 

 

JUNI    
  8 juni   Darten Dorpshuis 
 8 juni   Ophalen oud papier 
15 juni   Inzameling Chemisch afval Kerkplantsoen   
28 juni   Oranjefeest  19.00 uur Rondgang vanaf Loohof 2 
   Fanfare orkest Wilhelmina  
29 juni Oranjefeest, Binnenhalen Schutterskoning,  
 Fanfare orkest Wilhelmina 
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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 

Bestuursleden                                                 
Voorzitter : 
Martijn den Duijn       Overweg 29           06-18325674      martijndenduijn@hotmail.com 
 
Secretaris :   
Rebecca Heije           Overweg 31           06-34018068      rebecca_heye@hotmail.com 
 
Penningmeester: 
Rob Lammerts           Broekhuysenhof 1          841616        robenhan@hotmail.com 
 
Overige bestuursleden 
Jan Hulsing,       Overweg 39                  421829        j.hulsing8@upcmail.nl 
Ruben Ruyten,       Zutphensestraatweg 6a        rhparuyt@gmail.com 
Martin van Gessel     Dorpsweg 12                  843583        martin.van.gessel@gmail.com 
Fred Milius             Dorpsweg 7       06-54910050      milius@wxs.nl 
Martin Gerritsen     Dorpsweg 37     06-34501891      martin.gerritsen@xs4all.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Lika van Gessel       Dorpsweg 12                  843583        lika.van.gessel@gmail.com 
Pieter Hoeneveld       Kerkweg 2A         06-10948940        phoeneveld@icloud.com 
Harold Smeltink       Loohof 13                  416381        sigrid-harold@upcmail.nl                                                     
  

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. 


