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= Van de redactie = 
December 2019 

Beste lezer, 

Daar is hij dan: alweer het laatste informatiebulletin van 2019! We zitten 

inmiddels al 20 jaar in de 21e eeuw. Wat gaat de tijd toch snel vindt u ook niet? 

In deze editie blikken we samen terug op het afgelopen jaar, maar kijken we 

natuurlijk ook vooruit.  

Zoals u heeft gemerkt, was 2019 voor de Belangenvereniging een bijzonder en 

bewogen jaar. Dankzij een wervingsactie van de heren (helden) Willem Wassink 

en Wim Vughts heeft de Belangenvereniging een serieuze doorstart kunnen 

maken en zit er sinds april een bijna volledig bestuur dat met veel energie de 

belangen behartigt namens en voor de inwoners van Spankeren. 

Nieuwe energie, betekent ook nieuwe plannen en activiteiten. Dankzij een 

oproep in een van de vorige bulletins, hebben we twee personen (toppers!) 

gevonden die zich willen ontfermen over de huisstijl en de website van de 

Belangenvereniging. Zo zal Mieke Pellen een nieuw logo en de bijbehorende 

huisstijl voor de Belangenvereniging ontwerpen en Michiel Brunsveld gaat met 

de website aan de slag. Wij kijken uit naar het resultaat en hopen dit in de eerste 

helft van het nieuwe jaar met u te kunnen delen. 

2019 is ook het jaar waarin de spooronderdoorgang in de Kanaalweg als laatste 

deel van het project Traverse Dieren is opengesteld voor het verkeer. Op 1 

november kon het verkeer gebruik maken van de tunnel en hopelijk zijn we nu 

af van het vrachtverkeer dat zich veelvuldig heeft vast gereden in Spankeren.  

Ander goed nieuws is dat Gemeente Rheden de Belangenvereniging wederom 

subsidie heeft verstrekt om het informatiebulletin te produceren. Kortom: 2020 

belooft een goed jaar te worden! 

Op 5 januari 2020 van 15.00-17.00 uur heet de Belangenvereniging u namens 

de organiserende verenigingen u van harte welkom op de traditionele 

nieuwjaarsreceptie in het Dorpshuis. Graag proosten wij samen met u op een 

goed en gezond 2020. Wij hopen dat u net als ons terugkijkt op een mooi 2019 

en wensen u fijne feestdagen. En denkt u nog na over goede voornemens? De 

Belangenvereniging kan ook in 2020 versterking in het bestuur gebruiken.  Veel 

leesplezier en graag tot in 2020! 
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Burgemeester en wethouder bezoeken Spankeren 

Op zaterdag 5 oktober kwam het college van B&W van Gemeente Rheden 

buurten in Spankeren. Tussen 10.30 uur en 12.00 uur bezochten zo’n 25 

inwoners uit Spankeren de speciale bouwkeet die de gemeente daar voor de 

gelegenheid had geplaatst. De bewoners hadden de mogelijkheid om 1-op-1 in 

gesprek te gaan met burgemeester Carol van Eert, een van de aanwezige 

wethouders of de gastheer van Spankeren. Enkele vertegenwoordigers van onze 

plaatselijke verenigingen 

grepen deze kans met 

beide handen aan en 

hebben bepaalde zaken en 

wensen goed onder de 

aandacht kunnen brengen. 

Zo is de wens om tijdens 

het bevrijdingsfeest in 

2020, de stoet ‘Keep Them 

Rolling’ voertuigen over de 

Kanaalbrug ( de oude 

ophaalbrug) Spankeren 

binnen te laten rijden 

ingewilligd. Andere vragen 

en opmerkingen gingen o.a. over voorzieningen voor jong en oud, 

verkeersveiligheid (N348) en groenvoorziening. Alle vragen zijn genoteerd en 

worden momenteel behandeld of zijn inmiddels omgezet in actie. Was u 

aanwezig en bent u benieuwd naar een meer gedetailleerde terugkoppeling? 

Stuur dan een mail naar Belangenverenigingspankeren@live.nl. Wij zullen de 

actielijst van de gemeente dan met u delen. 
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Buurtbudget 

Vanaf 2020 gaat de gemeente Rheden een nieuwe modernere werkwijze 

hanteren om wijk- en buurtparticipatie te stimuleren. Ieder adres in de 

gemeente krijgt 2 keer per jaar een cheque van € 7,50 om te besteden aan één 

of meerdere initiatieven. De initiatieven worden gestart door inwoners. 

Natuurlijk zijn er voorwaarden aan de initiatieven verbonden, maar dit zijn er 

niet zoveel.  

Zo toetst de gemeente de initiatieven aan bestaande wet- en regelgeving en kijkt 

zij of het past in de openbare ruimte. Daarnaast is de belangrijkste voorwaarde 

dat wat er uit het initiatief voortkomt voor iedereen bereikbaar moet zijn. 

Nieuwe shirts voor de voetbalvereniging vallen dus helaas af. Het organiseren 

van een straatvoetbal toernooi door de voetbalvereniging past dan weer wel. 

Ook moet ieder initiatief door minimaal drie mensen worden ondersteund en 

moet achteraf met bonnen en nota's kunnen worden aangetoond dat het geld 

ook echt is uitgeven aan het initiatief. 

Het systeem werkt als een soort crowdfunding en initiatieven kunnen pas 

worden uitgevoerd als het benodigde geld, via de cheques, bij elkaar is gespaard. 

Doneren van de cheques kan digitaal via een online platform of gewoon door 

overhandiging van de cheque aan de initiatiefnemers. 

Nadere informatie van de gemeente over dit buurtbudget volgt in het voorjaar 

en de eerste ronde cheques wordt in maart/april verwacht. De gemeente heeft 

voor de komende drie jaar geld in de begroting gereserveerd. De ervaringen bij 

gemeenten waar dit systeem al langer bestaat zijn zeer positief. Veel zaken 

komen van de grond en versterken de samenhang in wijk en buurt. 

Een snelle berekening leert dat er op jaarbasis in Spankeren voor ruim € 5.000 

aan cheques beschikbaar komt. Dit hoeft niet aan Spankerense initiatieven 

besteed te worden, maar het zou mooi zijn als we met z'n allen zo veel mogelijk 

budget gebruiken voor initiatieven die ten goede komen aan ons mooie 

dorp. Hou daarom de informatie van de gemeente in de gaten en denk vast na 

over initiatieven. 
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N348 Spankeren 

Al jaren is de Belangengroep N348 bezig om de snelheid op de N348 tussen De 

Luchte en De Sluis naar beneden te krijgen. Snelheidsverlaging is vooral van 

belang voor de veiligheid op dit weggedeelte: er gebeuren te veel ongevallen, 

veelal veroorzaakt door kop-staartbotsingen bij afslaand verkeer bij de vele 

afritten van aanwonenden en verkeer naar de Overweg en Bockhorstweg. Ook 

voor de leefbaarheid en de gezondheid van de bewoners is een lagere snelheid 

goed.  

Een proef  in 2018 uitgevoerd door de Provincie (alleen een snelheidsverlaging 

van 80 naar 70  km/u bij Spankeren) gaf geen verbetering t.a.v. van de 

verkeersveiligheid. Andere maatregelen zoals bijvoorbeeld het aanpassen van 

de weginrichting zijn nodig en daarom moest gewacht worden op groot 

onderhoud aan de N348. Dit onderhoud staat voor 2022 gepland en medio 

2020 (volgend jaar dus al!) zullen er besluiten worden genomen. 

Omdat de eerdere proef geen verbetering gaf is besloten te onderzoeken welke 

andere mogelijkheden er zijn om wèl tot een beter resultaat te komen, dit is 

nauwe samenwerking met de gemeente. Ter voorbereiding van besluitvorming 

zijn door de Provincie 4 verschillende schetsen gemaakt. 

Op 13 november j.l. hebben we (ondergetekenden namens de Belangengroep 

N348) voor het eerst kennis genomen van de 4 schetsen. Omdat er nu (in  

tegenstelling tot de vorige wegaanpassingen in 2012) wel inspraak mogelijk is 

besloten een inloopavond te organiseren om de aanwonenden/direct 

betrokkenen de mogelijkheid te geven mee te denken bij de beoordeling van de 

verschillende schetsen en mogelijkheden. Alle aanwonenden van de N348 

(tussen Luchte en Sluis) en de bewoners van Overweg en Bockhorstweg (ten 

zuiden van spoorlijn) zijn voor deze avond uitgenodigd middels een brief van de 

Provincie en de nieuwsbrief van de Belangengroep N348). 

Op 9 december j.l. heeft in De Kerkhorst de eerste inloopavond plaatsgevonden 

en hebben de mensen van de provincie de 4 schetsen uitvoerig toegelicht. 

Iedereen kon zijn zegje doen en knelpunten, reacties en opties kunnen geven en 

daar werd, onder het genot van een kopje koffie, veelvuldig gebruik van 

gemaakt. 

Tot ons genoegen was iedereen tevreden over de opkomst en kreeg de provincie 

van verschillende kanten complimenten over deze aanpak en de open sfeer op 

de avond. 
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Aan het eind van de presentatie kregen de aanwezigen een formulier uitgereikt 

om schriftelijk te reageren op de voor- en nadelen van de schetsen of om aan te 

geven welke de voorkeur heeft. Samen met de gemeente en de Belangengroep 

N348 zal de provincie de voorstellen de komende maanden verder uitwerken.  

In het voorjaar van 2020 zal daarna een tweede inloopavond worden 

georganiseerd waarin de resultaten worden gedeeld met de aanwonenden en 

direct betrokkenen. De uitkomst van het onderzoek wordt daarna, naar 

verwachting medio 2020, ter besluitvorming worden voorgelegd aan 

Gedeputeerde Staten van Gelderland. 

Meer informatie over het project, mogelijk ook de schetsen, is te vinden op 

www.gelderland.nl/N348-Dieren-Spankeren 

Josefien Klein Kranenbarg en Jan Beerepoot (Belangengroep N348 

Spankeren) 

Oproep: Bestuursleden gezocht 

In het voorjaar van 2020 vindt de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de 

Belangenvereniging plaats. Dit is ook het moment dat er nieuwe bestuursleden 

voorgedragen kunnen worden, of huidige bestuursleden hun termijn kunnen 

beëindigen. Binnen het huidige bestuur is er nog plek voor drie à vier personen. 

Ben- of ken jij iemand die wil bijdragen aan een fijn, gezond en veilig Spankeren 

en die op wil komen voor de belangen van het dorp? Of ben je geïnteresseerd, 

maar nog niet helemaal overtuigd? Aarzel dan niet en neem contact op met een 

van de huidige bestuursleden (namen en adressen vind je op de laatste bladzijde 

van dit informatiebulletin). Rebecca, onze secretaris, zou het goed en leuk 

vinden als er 1) nog een dame in het bestuur komt en/of 2) er een persoon bij 

komt die onder de 40 jaar is.  
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Buurtbus Spankeren-Dieren 

De Buurtbus Spankeren-Dieren sluit alweer bijna haar achtste jaar af. Ook dit 

jaar komt zij aan de 10.000 passagiers en verwachten wij in het voorjaar van 

2020 de 60.000e passagier te kunnen begroeten. Afgelopen jaar heeft de 

Buurtbus een nieuwe bus gekregen: een Mercedes. Met deze bus zien wij de 

toekomst rooskleurig tegemoet en hopen wij in ieder geval het tiende jaar te 

kunnen halen.  Het aantal passagiers op de route Spankeren blijft stabiel, al is 

de laatste jaren een terugval te zien van het aantal passagiers van- en naar het 

dorp Spankeren. Dit houdt in dat een aanzienlijk deel van de passagiers binnen 

de route in Dieren plaatsvindt.  

OPROEP: Voor een goede voortzetting van de buurtbus hebben we extra 

chauffeurs nodig. Het is vrijwilligerswerk, dus heeft u in de maand enkele uren 

beschikbaar, dan bent u – dames en heren - met een BE rijbewijs van harte 

welkom. 
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Cheque voor organisatie bevrijdingsfeest  

Uit handen van Jacques Kok van de 

Rabobank Arnhem en Omstreken 

namen André Maalderink en Bretta 

van Middelkoop-Slijkhuis op 

woensdag 26 juni 2019 een cheque in 

ontvangst voor de organisatie van het 

Bevrijdingsfeest in Spankeren dat zal 

plaatsvinden op zaterdag 18 april 

2020. De cheque is bedoeld voor de 

aanschaf van rood-wit-blauwe vlaggen 

die aan de lantaarnpalen in Spankeren 

worden bevestigd. Wij roepen de 

bewoners van Spankeren op om ook te 

vlaggen en zo de feestelijkheden nog eens extra luister bij te zetten! En 

dorpsgenoten, die gekleed gaan in kleding uit die tijd, maken het beeld 

natuurlijk compleet! 

De organisatie van alle deelnemende verenigingen en stichtingen heeft 

inmiddels een conceptprogramma vastgesteld. 

Vrijdag 17 april 2020    
14.00 - 17.00 uur  
Tentoonstelling in de Petruskerk. 
 
Zaterdag 18 april 2020  
13.00 - 13.45 uur  
Opening van het Bevrijdingsfeest. 
 
Zaterdag 18 april 2020  
13.45 - 14.30 uur  
Boom planten en onthulling gedenkteken. 
 
Zaterdag 18 april 2020  

14.30 - 16.00 uur  

Concert door Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren aangevuld met muziek 

door een DJ. 

 

Op het Kerkplantsoen kunt u meedoen aan Oud-Hollandse spelen. 
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Zaterdag 18 april 2020  

16.30 - 17.30 uur  

Binnenkomst van Keep Them Rolling via de versierde Kanaalbrug in 

Spankeren.   

 

Muziekvereniging Wilhelmina zal hen met passende muziek verwelkomen en de 

Toneelvereniging Spankeren zal hen ook als bevrijders binnenhalen in kleding 

uit die tijd! De rit zal eindigen op het Kerkplantsoen. 

 

20.00 – 01.00 uur  

Bevrijdingsbal op het Kerkplantsoen. 

 

Op zaterdag 18 april 2020 is ook de Petruskerk geopend en kunt u het 

Multimediaproject over ‘Vrijheid’ bewonderen van de Pr. Margrietschool in 

Spankeren.  

 

Wij hopen er met elkaar een feestelijk evenement van te maken! 

 

OPROEP: Voor de expositie over 75 jaar bevrijding doen wij graag een beroep 

op u. Als u nog foto’s of documenten heeft uit de Tweede Wereldoorlog of van 

de bevrijding, wilt u deze dan beschikbaar stellen voor de tentoonstelling? Bij 

onze voorbaat dank!   

 

André Maalderink,  

voorzitter Oranjevereniging Spankeren 

namens alle deelnemende Spankerense verenigingen en stichtingen 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij André Maalderink 

mobiel: 06-51101545; e-mail: a.maalderink@upcmail.nl 
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Samen gedenken – “Steek een licht op”  

Zondag 29 december 2019 van 15.00 uur  

– 17.00 uur in en rond de Petruskerk in 

Spankeren 

De laatste jaren is er meer behoefte om 

overledenen gezamenlijk te gedenken. 

Verdriet verbindt, of men gelovig is of niet. 

Vooral aan het einde van het jaar 

verlangen veel mensen naar troost en steun. Voor die nabijheid opent de 

Petruskerk voor iedereen haar deuren: op de laatste zondag van 2019 bent u ’s 

middags van harte welkom.    

Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken die meegenomen kan 

worden naar uw eigen herinneringsplek. Ook kunt u een naam in een 

gedenkboek schrijven om zo de herinneringen aan uw dierbaren levend te 

houden. Voor een drankje wordt gezorgd en er is ook tekst en muziek die 

aansluit bij de gevoelens van deze middag.  

Mag de kerk weer een ontmoetingsplek zijn voor alle dorpsgenoten! 

ds. Quik-Verweij en Janneken Kaal (Herv. kerk Spankeren) 

Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (Stichting Dorpskerk Spankeren)  

 
Bedankt voor de kerstboom gebr. Rijneveld! 
 
Dit jaar hebben we dankzij de gebr. Rijneveld uit Spankeren weer een 

kerstboom kunnen plaatsen op het plantsoen aan de Kerkweg tegenover de 

Petruskerk. Tijdens de Kerstmarkt op 14 december heeft deze boom weer 

bijgedragen aan de vertrouwde, gezellige sfeer tijdens de markt. 

Onze dank is groot ! 
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‘Normaal? Hoe bedoelt u?’ 
 
Toneelgroep Spankeren telt op dit moment vijfentwintig leden, die allen op de 

één of andere manier actief zijn. De helft van hen staat bijna jaarlijks op de 

planken. Op dit moment zijn we met veel plezier druk aan het repeteren voor 

ons nieuwe stuk: 

”Normaal? Hoe bedoelt u?” 

 

Een klucht van Frans Akkersdijk onder regie van onze regisseur Erika Mous. 

 

Een tipje van de sluier .... 

Het stuk speelt zich af in de wachtkamer van Sotrut, een stichting die het leven 

van mensen die het spoor een beetje bijster zijn weer op de rails zet. Zo 

verschijnen er onder andere voor broeder John en de zuster Joke de patiënten 

mevr. Lieshout die likkend door het leven gaat, mevr. Tromp die leeft in de 

wereld die Marine heet, dhr. Stam die graag een bepaald stukje van zijn 

anatomie laat zien en mevr. Van Buren die denkt dat ze Koningin Wilhelmina 

is. Kunnen deze patiënten nog genezen worden? U ziet het in deze klucht. 

 

We hopen u alvast nieuwsgierig gemaakt te hebben: 13, 14 en 15 maart 2020 

is het zover, dan spelen wij voor u in het Dorpshuis Spankeren, Loohof 65 te 

Spankeren en hopen wij u op één van de boven genoemde data te mogen 

ontvangen. 

 

Wij wensen u en uw dierbaren fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2020! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Toneelgroep Spankeren 
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Serious Request 2019 – Luid de Noodklok! 

Zaterdag 21 december tussen 12:00 

uur - 16:00 uur luiden we in 

Spankeren de noodklok. Op deze 

dag lopen twee 3FM (radio) DJ’s 

vanuit Goes door Dieren, 

Spankeren, Leuvenheim en 

Brummen naar Zutphen, waarbij 

Groningen het einddoel is. 

Als kerk(enraad) zijn we tegen 

mensenhandel – niemand is te koop! - en daarom geven we graag heel 

Spankeren de gelegenheid om de kerkklok van de Petruskerk (Kerkweg 2, 

Spankeren) te komen luiden voor €2,00 euro (of meer). Zo kan kerk en buurt 

hand in hand opkomen voor het goede doel: doet u mee? Zie de website van 

Serieus Request voor meer informatie (www.nop3fm/serieus request) 

Ds. Quik namens Hervormde gemeente Spankeren, Laag Soeren en Dieren 

N.O 

 

The Spankeren Dungeon 

2019 - Scary Movies 

De vierde editie van The 

Spankeren Dungeon nam het 

publiek mee rechtstreeks hun 

favoriete horrorfilm in. Tijdens 

een tocht door de hallen van 

Transportbedrijf Thomassen op 

zaterdag 2 november jl kregen 

bezoekers een aantal griezelige scenes voorgeschoteld. Van klassiekers als The 

Shining en The Excorcist, naar de moderne kaskrakers als Birdcage en Saw. De 

Dungeon was weer een groot succes en zowel publiek als alle acteurs en 

vrijwilligers genoten van een geweldige dag. Wat het thema de volgende keer 

gaat worden? Dat blijft nog even geheim. Tot de volgende keer, als u nog durft. 
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Landgoed ‘Denk en Werk’ 
 

In 1830 kwam generaal P.S.R. van Hooff op ‘de Bockhorst’ wonen en hij werd 

in 1841 de laatste markerichter van de gecombineerde marke Spankeren, Laag-

Soeren, Dieren en Ellecom. Hij speelde een grote rol bij de opheffing en 

verdeling van deze marke in 1850. Bij verkoop van markegronden kocht de 

generaal zelf een perceel ten noorden van de Kappersweg bij de kruising met de 

Bockhorstweg. Na zijn overlijden erfde zijn zoon W.F.G.I. van Hooff het perceel. 

Hij liet in 1866 op dit grondstuk een landhuis bouwen, dat hij ‘Denk en Werk’ 

noemde. De filosofie achter de naam was dat denken aan werken vooraf diende 

te gaan.  

 

In de tweede helft van de 19e eeuw was er in het hele land veel belangstelling 

voor de landbouw en werd overal begonnen met landbouwonderwijs. 

Bijvoorbeeld de basis van de universiteit in Wageningen werd in 1876 gelegd. 

Ook Van Hooff had veel belangstelling voor de landbouw. Hij wilde de 

Spankerense situatie verbeteren, daartoe legde hij in zijn huis een bibliotheek 

aan waarin veel landbouwkundige literatuur was opgenomen.  

 

Met postbode G. Zonnenberg was de afspraak gemaakt dat hij tijdens zijn 

boderondes de boeken zou verspreiden en weer ophalen. Zonnenberg woonde 

op Bockhorstweg nr. 6 in het huis tegenover de Dorpsweg, dat er nu nog staat.  

Van Hooff overleed in 1893. Zijn erfgenamen verkochten het landgoed, dat toen 

25 ha groot was, voor het grootste deel aan mr. J.G. Wurfbain van het landgoed 

‘Heuven’ in Rheden. Het landhuis werd door de familie Wurfbain als jachthuis 

gebruikt. In 1921 kocht J.G. Wurfbain de ‘Gelderse Toren’. Zonnenberg erfde de 

bibliotheek van ‘Denk en Werk’, maar moest dan wel de boeken blijven 

rondbrengen.  

 

Tussen 1923 en  1944 is ‘Denk en Werk’ bouwvallig geworden en ten slotte 

gesloopt. De bijbehorende schuur werd verbouwd tot een woning voor de 

jachtopziener W. van Voorst. Op de plek waar deze woning heeft gestaan, staat 

nu nog een houten boshut. 
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Bijgaande foto van ‘Denk en Werk’ is van omstreeks 1890   

AGENDA 2019-2020 

December 2019 

14 december Kerstmarkt,  11.00 tot  17.00 uur, in en om Petruskerk, 
Spankeren 

14 december Darten Dorpshuis 

21 december  Gifbus Kerkplantsoen 

21 december  Kaartmarathon Dorpshuis  

21 december  Kerstconcert Wilhelmina, 19.30 uur in Petruskerk, 
Spankeren. 

Januari 2020 

4 januari  Ophalen oud papier en karton  



15 

 

5  januari  Nieuwjaarsreceptie van 15.00-17.00 uur in het Dorpshuis 

11  januari  Kaarten  Dorpshuis 

16 januari  Spanso 55+  Bezoek aan Duynhuis in Dieren  

18 januari  Gifbus, Kerkplantsoen 

25 januari Darten Doprshuis 

30 januari Spanso55+ Lezing over 75 jaar in vrijheid leven                             
door Theo Keuper 

Februari 2020 

 8 februari  Kaarten Dorpshuis 

13 februari  Spanso55+ Bezoek aan museum Smedekink in Zelhem 

15 februari Ophalen oud papier en karton 

15 februari  Gifbus Kerkplantsoen 

15 februari  Darten Dorpshuis 

27  februari Spanso 55+,  Roosjes maken t.b.v. 75 jaar bevrijdingsfeest in   
Spankeren 

29 februari  Darten Dorpshuis 

 

Maart 2020 

 7  maart   Kaarten Dorpshuis 

12 maart Spanso 55+  Bezoek aan museum “Rheden in oorlogstijd”    
in Velp 

12, 13 en 14 maart Toneelvoorstelling “Normaal? Hoe bedoelt u?” in Dorpshuis 

21 maart Gifbus, Kerkplantsoen 

28 maart Darten Dorpshuis 

28 maart Ophalen oud papier en karton 
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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. 
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