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= Van het bestuur= 
 
Windmolens en zonnevelden - standpunt van het bestuur 

Het zal u niet ontgaan zijn dat de mogelijke plaatsing van windmolens 
en zonnevelden momenteel een actueel onderwerp is. De gemeente heeft 
haar plannen voor de grootschalige opwek gepubliceerd en later dit 
voorjaar moet de gemeenteraad zich hierover uitspreken. In de plannen 
is opgenomen dat in het buitengebied van Spankeren ruimte is voor één 
of twee windmolens en zonnevelden.  

Vanaf het moment dat de conceptplannen van de gemeente bekend 
werden, halverwege vorig jaar, is er veel kritiek op de locatie Spankeren 
voor met name de windmolens. De positionering, tussen Broekdijk en 
Kappersweg, maakt dat behalve Spankeren ook Dieren Noord-Oost en 
Laag-Soeren eventueel gaan uitkijken op een of meerdere windmolens. 
Veel bewoners van het gebied maken zich zorgen over hun woongenot 
en gezondheid. Daarnaast is de locatie pal naast een natuurgebied 
waarin enkele jaren geleden veel geld is geïnvesteerd en waar mensen 
zich begrijpelijk zorgen over maken. 

Op de korte termijn, tot en met 2023, lijkt de aanwezigheid van de 
Wespendief (een roofvogel) het plaatsen van windmolens op en rond de 
Veluwe te blokkeren. Op de langere termijn is die zekerheid er niet. 

Het bestuur van de Belangenvereniging is niet op voorhand tegen het 
plaatsen van windmolens en zonnevelden als middel om de 
Energietransitie in Nederland vorm te geven. Het bestuur is wel tegen de 
plaatsing van windmolens in het buitengebied bij Spankeren. Met 
zonnepanelen hebben wij minder moeite mits dit kleinschalig is, netjes 
opgenomen in het landschap en zeker niet in combinatie met 
windmolens. Verder vinden wij dat het plan van de gemeente zich te 
eenzijdig richt op windmolens en zonnepanelen en andere, meer 
innovatie vormen van duurzame energie, zoals energie uit waterkracht 
buiten beschouwing laat. Ook vinden wij dat de plannen voor Spankeren 
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voorbij gaan aan het feit dat in de provincie Gelderland meer dan genoeg 
duurzame energieprojecten op stapel staan (aldus de provincie zelf). Het 
lijkt erop dat de wethouder persé één of meerdere windmolens in 
Spankeren wil ongeacht of het past in de omgeving en of wenselijk is. 

Het bestuur gelooft in de kracht van argumenten en dialoog. Daarom zijn 
en blijven wij in gesprek met de wethouder en gemeenteraad. Vanaf juli 
vorig jaar zijn we alleen of in samenwerking met bewoners, Soerens 
Belang, Wijkraad Dieren Noord-Oost, Natuurmomenten en de 
landgoederen in gesprek met de wethouder. Ook hebben we diverse 
brieven gestuurd en zijn bewoners rond de Broekdijk een petitie gestart 
en hebben zij spandoeken geplaatst. Het bestuur steunt de acties van de 
bewoners. Daarnaast zijn er in juli vorig jaar diverse 
informatiebijeenkomsten georganiseerd waarin de wethouder zijn 
plannen heeft toegelicht. 

 

Tot dusver hebben we wethouder Dorus Klomberg niet kunnen 
overtuigen. Hij blijft vasthouden aan zijn visie. Naar onze mening een 
tunnelvisie die geen ruimte biedt voor overige vormen van duurzame 
energieopwekking en zich te eenzijdig richt op wind en zon. De 
ontwikkelingen op dit gebied gaan snel en andere vormen worden steeds 
interessanter. Voorts zien we dat in steeds meer landen men 
terughoudender wordt met plaatsing van windmolens op land vanwege 
tegenvallende rendementen en aangescherpte normen. Ook in 
Nederland neemt de maatschappelijke druk tegen windmolens op land 
toe. 
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De focus is nu op de gemeenteraad. Zij moet uiteindelijk instemmen met 
de plannen van de wethouder anders gaat "het feest" niet door. 
Gemeenteraadsleden behoren te luisteren naar de stem van de 
bewoners. Volgend jaar zijn er weer Gemeenteraadsverkiezingen en 
iedere partij wil graag als beste uit de (stem)bus komen. Op de plannen 
die er nu liggen kan door iedereen tot 14 april een reactie worden 
gegeven. De Belangenvereniging werkt op dit moment samen met 
bewoners, andere belangenverenigingen, landgoederen en andere 
partijen samen aan een gezamenlijke, krachtige reactie tegen de 
mogelijke plaatsing van windmolens. 

U kunt als inwoner van de gemeente Rheden ook uw stem laten horen. 
Stuur een brief naar de gemeente, teken de petitie, spreek 
gemeenteraadsleden aan etc. Het bestuur van de Belangenvereniging 
gaat graag het gesprek aan met de bewoners, ook als u een andere 
mening heeft over windmolens en zonnevelden in Spankeren. Onze 
adressen en telefoonnummers staan op de achterzijde van dit bulletin. 

 

Warmtetransitie 

Een andere ontwikkeling die de komende jaren op ons als burgers van 
Nederland gaat afkomen is de zogenaamde Warmtetransitie. Dit zijn de 
plannen en acties die nodig zijn om onze huizen op een duurzame wijze 
te verwarmen en zo “van het gas af te gaan”. Alternatieven voor ons 
huidige aardgas die worden genoemd zijn elektrisch verwarmen, 
warmtepompen of een warmtenet (bijvoorbeeld industriële 
restwarmte). 

In het Klimaatakkoord is opgenomen dat de gemeenten een plan maken 
om wijkgericht deze transitie door te gaan. Hiermee wordt geprobeerd 
de voor een iedere wijk de beste keuze te maken. De gemeente heeft 
recentelijk haar warmtevisie gepubliceerd. Het dorp Spankeren 
(exclusief het buitengebied) zit in het middensegment. Dit zijn wijken 
waar vanaf ongeveer het jaar 2025 plannen voor zullen worden gemaakt, 
die vanaf ongeveer 2030 uitgevoerd gaan worden. De ontwikkelingen 
gaan snel en het is nog niet te zeggen wat de oplossingen voor Spankeren 
gaat worden. Ook voor dit onderwerp is de Belangenvereniging in 
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gesprek met de gemeente. Voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit 
onderwerp  is het aan te raden de warmtevisie van de gemeente lezen. U 
vindt deze op de website van de gemeente 
www.rheden.nl/Inwoners/Duurzaamheid_klimaat/Warmtevisie 

Als burgers van Nederland kunnen we de transitie een handje helpen 
door zelf maatregelen aan ons huis te treffen die volgens de deskundigen 
zonder spijt gedaan kunnen worden. De belangrijkste maatregel die 
bijna altijd kan is isoleren. Gemiddeld hebben huizen in Spankeren een 
energielabel D. Dit komt door de veelal wat oudere woningen in ons 
dorp. Isoleren van bijvoorbeeld gevel en vloer of vervangen van enkel 
glas door dubbel glas kan veel helpen in verminderen van het 
gasverbruik nu en de warmtevraag in de toekomst. 

Welke maatregel voor u het beste is hangt af van diverse factoren. De 
gemeente helpt u graag. Zo heeft u recent een brief ontvangen van Winst 
uit je Woning (www.winstuitjewoning.nl). Hiermee kunt u via 
collectieve inschrijving wellicht een voordelig aanbod krijgen. Of u 
maakt gebruik van een lokale onderneming voor de uitvoering. Voor de 
eventuele financiering kunt u gebruik maken van de Regeling 
Toekomstbestendig Wonen. Voor meer informatie zie 
https://www.rheden.nl/Inwoners/Wonen_leefomgeving/Regeling_toe
komstbestendig_wonen  

 

Hartelijke groet, 

Martijn den Duijn 

Namens het bestuur van Belangenvereniging Spankeren 
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Eindelijk, de buurtbus gaat weer rijden! 

Na ruim een jaar te hebben stilgestaan is de buurtbus op maandag 29 
maart weer gaan rijden.  
 
De zorgen om de gezondheid van chauffeurs en passagiers maakten in 
de achterliggende periode dat de bus aan de kant moest blijven. 
 
Maar de bus rijdt vanaf maandag 29 maart weer ieder uur de 3 
vertrouwde routes; achtereen volgens van Spankeren naar het station, 
vandaar naar Dieren-West en terug naar het station en vervolgens naar 
Dieren Noord-Oost, terug naar het station en weer naar Spankeren.  
 
Het is alweer zo’n tijd geleden, daarom hieronder de diensttijdenregeling 
voor de Spankeren-route: 
 

  maandag t/m zaterdag 

LIJN 524 Halte 

vrijdag elk uur 

van           t/m    

elk uur 

van         t/m 
Spankeren Kanaaldijk  6,53 18,53 * 10,53 15,53 * 

 Dorpsweg 6,54 18,54 * 10,54 15,54 * 

 Kerkweg 6,55 18,55 * 10,55 15,55 * 

 Loohof 6,56 18,56 * 10,56 15,56 * 

 Kanaaldijk 6,57 18,57 * 10,57 15,57 * 

Dieren Spankerenseweg  6,59 17,59 10,59 14,59 

 Lindelaan 7,00 18,00 11,00 15,00 

 Tellegenlaan 7,01 18,01 11,01 15,01 

 Callunaplein 7,02 18,02 11,02 15,02 

 Station 7,05 18,05 11,05 15,05 
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 maandag t/m zaterdag 

  

vrijdag elk uur 

van           t/m    

elk uur 

van         t/m 

LIJN 524 Station 7,47 18,47 11,47 15,47 

Dieren Gelders Hof 7,48 18,48 11,48 15,50 

 Treubstraat 7,49 18,49 11,49 15,51 

 Callunaplein 7,49 18,49 11,49 15,49 

 Tellegenlaan 7,50 18,50 11,50 15,50 

 Lindelaan 7,51 18,51 11,51 15,51 

 Spankerenseweg 7,52 18,52 11,52 15,52 

Spankeren Kanaaldijk 7,53 18,53 11,53 15,53 

 
 
In de bus zijn de nodige aanpassingen verricht 
Alle buurtbussen zijn van een extra ventilatiesysteem voorzien. Als de 
motor van de bus loopt wordt via het dak constant schone lucht 
aangezogen en ‘vieze’ lucht naar buiten geblazen. In de bus bevindt zich 
een grote ventilator met een zgn HEPA-filter dat de lucht reinigt. 
Daarnaast is er een kuchscherm die voor extra bescherming van de 
chauffeur zorgt. De luchtbehandeling zorgt wel voor extra geluid, maar 
dat ongemak hebben we er graag voor over. 
 
Er zijn regels bij het instappen 
De buurtbus maakt deel uit van het openbaar vervoer en dus gelden hier 
ook de OV-regels; mondkapjes op bij de buspaal en in de bus en je zo 
goed mogelijk houden aan de 1,5 meter afstand tot je medepassagiers.  
 
Met het weer rijden van de buurtbus Spankeren-Dieren wordt er een 
stapje gezet naar meer en gemakkelijker bewegingsvrijheid. De 
chauffeurs hopen dat de vele passagiers die we tot maart vorig jaar 
vervoerden opnieuw in zullen stappen. 
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N348  Spankeren - De Aanhouder Wint  

In 2022 staat groot onderhoud voor de N348 tussen Dieren en Zutphen 
in de planning van de provincie. Op dringend verzoek van de door 
aanwonenden van de Zutphensestraatweg/Overweg opgerichte 
Belangengroep N348 hebben we bij de provincie gehoor gevonden om 
inspraak te krijgen. Hieraan vooraf hebben de afgelopen 10 jaar een 
inspreekcessie in de gemeenteraad, een gesprek met de wethouders 
Haverkamp en Budel van de gemeente en de gedeputeerde mevr. Bieze 
van de provincie plaatsgevonden. De gemeente heeft ons hierbij dus 
volledig gesteund. 

De Belangengroep N348 heeft de afgelopen maanden in een aantal 
bijeenkomsten haar zegje kunnen doen. In deze bijeenkomsten (in zowel 
gemeente- als provinciehuis) waren doorgaans 3 verkeerskundigen 
aanwezig; 2 van de provincie en 1 van de gemeente, alsmede een 
communicatiemedewerkster. In deze "werkgroepen" hebben we samen, 
in soms taaie en technische samenkomsten, 5 verschillende oplossingen 
voor verbetering van de verkeersveiligheid op dit weggedeelte 
ontwikkeld. 

In mei 2020 konden de aanwonenden reageren op de verschillende 
mogelijkheden en aangeven welke variant hun voorkeur had. Er kwamen 
38 reacties binnen waarbij in overgrote meerderheid (35!) werd gekozen 
voor de door ons ingebrachte "N348-bewonersvariant"; een resultaat om 
trots op te zijn!  Gedeputeerde Staten heeft inmiddels besloten deze 
variant uit te voeren.  De snelheid en de weginrichting wordt op het stuk 
weg waaraan de woningen liggen aangepast volgens de bewonersvariant, 
dus een snelheidsverlaging naar 50 km./u en de bijpassende inrichting 
van de weg. De schets van het ontwerp is te bekijken op 
www.gelderland.nl/n348-dieren-zutphen. 

 

 

 



9 

 

De komende maanden wordt de bewonersvariant uitgewerkt in een 
definitief ontwerp. De bedoeling is dat dit ontwerp later dit jaar aan de 
aanwonenden/betrokkenen zal worden voorgelegd; in het voorstadium 
zal de Belangengroep N348 ook betrokken worden. Hierna zit de taak 
van de Belangengroep N348 erop, is ons doel bereikt en zien we het 
uiteindelijke resultaat met grote belangstelling tegemoet.                    

Josefien Klein Kranenbarg en Jan Beerepoot (Belangengroep N348) 

 

Schaatsen op het kanaal 

En ineens was daar koning winter en lag er naast een flink pak sneeuw 
ook een mooie ijsvloer in en rondom Spankeren. Voor velen eindelijk 
weer de gelegenheid om de schaatsen uit het vet te halen en te genieten 
van het zonnetje en de buitenlucht. In Coranatijd een welkome 
afwisseling. Op het Apeldoornskanaal was het weer ouderwets gezellig 
voor oud en jong!  
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Nieuws van de Muziekvereniging Wilhelmina 

Beste inwoners van Spankeren, 

Op 14 januari 2021 is ons erelid en voormalig 2e 
voorzitter Joop Buter overleden. Een gemis voor 
de vereniging. Hij was een steunpilaar voor 
muziekvereniging Wilhelmina. Alles kon en je 
kon altijd op hem rekenen. In Joop verliezen we 
een sociaal mens en begenadigd pianist en 
muzikant. Woensdag 20 januari hebben we 
afscheid van hem moeten nemen. Als laatste 
eerbetoon hebben we met elkaar een erehaag 
voor Joop gevormd. Indrukwekkend! 

In februari en maart hebben we met elkaar 
Bingo gespeeld. Er waren leuke prijzen te 
verdienen. Het was gezellig en leuk om elkaar 

digitaal te kunnen ontmoeten. Op deze manier konden we weer even 
bijkletsen met elkaar. 

Voor de maand april staat er een pubquiz gepland. Gelukkig is een 
vereniging meer dan muziek maken alleen. 

Om toch iets van inkomsten te genereren hebben we dit jaar met Pasen 
een aangepaste taartenactie. Het is helaas niet mogelijk om huis aan huis 
langs te gaan voor de verkoop van taarten. Daarom is de muzikanten 
gevraagd om in hun eigen kennissenkring taarten te verkopen. Volgend 
jaar hopen we gewoon weer in het dorp onze taarten te kunnen verkopen. 

Ondertussen wordt er achter de schermen hard gewerkt aan het 
uitzoeken van nieuwe muziek zodat, wanneer het weer mogelijk is, we 
weer met elkaar muziek kunnen maken. Hier kijken we enorm naar uit 
met elkaar. Voor nu oefenen we individueel thuis en zien we elkaar één 
keer per maand bij een digitale activiteit. 
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Om deze moeilijke tijd door te komen hebben we van de gemeente 
Rheden de toezegging gekregen dat we een financieel steuntje in de rug 
gaan krijgen. Tot op heden mag onze supportersvereniging vanwege de 
beperkingen geen papier in het dorp ophalen, dit wordt nog steeds 
verzorgd door de gemeente.  

Maar het goeie nieuws is dat er een voorlopige datum voor de Wilspa 
gepland staat dit jaar. Zoals jullie wellicht gezien hebben vinden er 
renovatie werkzaamheden plaats aan de muziektent en we zijn als 
vereniging blij dat deze er weer spik en span bij staat. Met dank aan de 
stichting voor al hun inspanningen. 

Namens alle leden van muziekvereniging Wilhelmina: Blijf gezond en we 
zien en horen elkaar binnenkort weer. 

 

Nieuwe ronde Ik buurt mee!  

Help jij mee je buurt nog leuker, mooier of beter te maken? 

Op 2 april ontvangt elk huishouden weer een waardecheque van €7,50. 
Samen met je buurtgenoten kun je waardecheques verzamelen om te 
sparen voor een initiatief dat je dorp of buurt nog leuker, mooier en beter 
maakt.  

Doe jij ook mee? 

Heb je een goed idee voor je straat of buurt? Bijvoorbeeld een leuke 
activiteit voor kinderen of een actie om je straat groener en fleuriger te 
maken. Start samen met je buurtgenoten een initiatief of steun een 
initiatief van iemand anders.  

Kijk voor alle informatie op www.ikbuurtmee.nl 
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Uitslag 2e Kamerverkiezingen stembureau Spankeren 

Partij stemmen 2021 2017 

VVD 129 23.1% 22.4% 

PVV 87 15.6% 13.1% 

D'66 81 14.5% 12.6% 

SP 57 10.2% 10.7% 

CDA 47 8.4% 12.8% 

PvdA 29 5.2% 7.8% 

FvD 27 4.8% 1.6% 

GroenLinks 26 4.7% 7.0% 

JA21 16 2.9% 0.0% 

ChristenUnie 14 2.5% 2.9% 

BBB 10 1.8% 0.0% 

Partij vd Dieren 9 1.6% 2.7% 

Trots op Nederland 7 1.3% 0.0% 

50+ 6 1.1% 3.8% 

Denk 4 0.7% 0.5% 

Volt 3 0.5% 0.0% 

Piratenpartij 3 0.5% 0.0% 

Overige 4 0.7% 2.0% 
 

 
Aantallen exclusief de poststemmen. Deze werden niet per dorp 
apart geregistreerd. Uiteraard wel meegenomen in het totaal van 
de uitgebrachte stemmen in de gemeente Rheden. 
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Stichting Dorpskerk Spankeren 

Ik buurt mee! 2021 gaat van start!  

Op 2 april 2021 valt een nieuwe waardecheque van 
€ 7,50 op je deurmat. Je hebt dan 6 weken de tijd 
om je cheque te activeren of direct te doneren aan 
het initiatief van jouw keuze.  

Buurt je dit jaar weer mee?  

 

Buurt u dit voorjaar mee voor het 
informatiebord bij het monumentale 
kerkgebouw in Spankeren?  

Om de Dorpskerk in Spankeren beter 
onder de aandacht te brengen van 
passanten en toeristen willen we een 
goed informatiebord plaatsen met 

informatie over de kerk. Via een QR-code kan je vervolgens informatie 
krijgen over evenementen die er plaats vinden en de mogelijkheid tot het 
huren van de kerk. De Dorpskerk aan de Kerkweg in Spankeren, althans 
het tufstenen deel van de toren, stamt uit de elfde eeuw en is daarmee de 
oudste van de zuidoostelijke Veluwezoom. Stichting Dorpskerk 
Spankeren wil dat de kerk blijft bestaan, ook als de kerkelijke 
gemeenschap verder krimpt. Doel is de dorpsbewoners van Spankeren 
en andere belangstellenden te betrekken bij het kerkgebouw en wat erin 
gebeurt. Zo organiseren we in toenemende mate concerten, exposities en 
informatieavonden. 

Voor meer info: https://www.ikbuurtmee.nl/activityDetails.php?id=119 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren 
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Historie: Het tolhuis in Spankeren  

In 1823 werd de huidige Zutphensestraatweg verhard met klinkers. 
Voorheen was het een zand- en grindweg. Om het onderhoud van de weg 
te kunnen betalen werd er door de overheid tol geheven. Daartoe werden 
tolhuizen gebouwd. De afstand tussen de tolhuizen was doorgaans één 
uur gaans te voet, dat is globaal vijf kilometer. Langs de doorgaande weg 
van Arnhem naar Zutphen werd een aantal tolhuizen gebouwd.  

Enkele voorbeelden van geheven toltarieven waren: voor een reiskoets 
met zes paarden, voor ieder paard tien cent; voor een zwaar geladen 
boerenwagen, voor ieder paard vijftien cent; voor een rijpaard vijf cent; 
voor een kudde schapen vijftig cent; en voor een koe anderhalve cent.  

In Spankeren werd omstreeks 1823 een tolhuis gebouwd op de rand van 
de uiterwaarden tegenover herberg ‘De Luchte’, zoals te zien is op 
bijgaande ansichtkaart uit 1903. Bij de tol werd de weg afgesloten met 
een draaiboom. Deze werd pas geopend nadat de passant(en) het 
vereiste tolgeld had(den) betaald aan de tolgaarder of tolpachter. De 
Spankerense tol werd vanaf ongeveer 1823 tot 1875 bemand door drie 
opeenvolgende tolgaarders. Dit waren ambtenaren in dienst van de 
overheid. Vanaf 1875 tot 1890 werd de tol verpacht aan vier 
opeenvolgende tolpachters. De laatste was P. Testerink; nazaten van 
hem wonen nog steeds in Spankeren.  

Baron van Rhemen van de ‘Gelderse Toren’ en zijn familie passeerden 
met de koets vrijwel dagelijks de tol op weg naar het dorp of naar de kerk. 
Dat kostte hen iedere keer tolgeld. De baron zocht een mogelijkheid om 
dit te omzeilen. Hij loste het op door een pad aan te leggen over zijn 
landerijen die hoorden bij de boerderijen ‘De Gumster’ en ‘Erve ten 
Holte’ (dat is nu ‘De Burgershoeve’). Er was destijds nog geen spoorbaan. 
Het pad begon ongeveer tegenover de oprijlaan van de ‘Gelderse Toren’ 
en liep met een bocht naar de Bockhorstweg. 

Tollen werden op 1 mei 1890 afgeschaft. 
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Het tolhuis werd tot ongeveer 1930 bewoond door P. Testerink, een zoon 
van de laatste tolpachter. In het oude tolbureau exploiteerde hij een 
bierlokaal. In 1931 werd het tolhuis afgebroken in verband met 
verbreding van de weg.  
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Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van 
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De 
vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij 
dient de Belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren. 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 ontwikkelingen in en rond Spankeren.                        
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar 

Website: www.belangenverenigingspankeren.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. 

Contactgegevens Belangenvereniging Spankeren 

Voorzitter   

Martijn den Duijn      0618325674       martijndenduijn@hotmail.com 
Secretaris    

Rebecca Heye 0634018068 belangenverenigingspankeren@live.nl 

Penningmeester   

Rob Lammerts            0619705904 robenhan@hotmail.com 

Overige bestuursleden  

Jan Hulsing 0654975403  j.hulsing8@upcmail.nl 

Ruben Ruyten 0625023766 rhparuyt@gmail.com 

Pieter Hoeneveld      0610948940 phoeneveld@icloud.com 

Fred Milius                 0654910050 milius@wxs.nl 

Martin Gerritsen         0634501891       martin.gerritsen@xs4all.nl 

Redactie van dit bulletin 
Pieter Hoeneveld 0610948940       phoeneveld@icloud.com 

Rebecca Heye 0634018068 rebecca_heye@hotmail.com 

Jan Hulsing 0654975403  j.hulsing8@upcmail.nl 


