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VAN DE REDACTIE

Geen witte Kerst dit jaar, maar een Kerst met veel wind en een aangename
temperatuur. Heerlijk weer om tussen alle versnaperingen door een frisse neus te
halen en die extra kilo er alvast een beetje af te wandelen. Met rode wangen thuis
weer lekker op de bank met warme chocomel. Misschien lag er voor u onder de
boom wel het nieuwe boek “Over erven en geërfden” of een ander mooi cadeau.
Een rit met de buurtbus laat ons vele versierde huizen en tuinen zien. Vooral als
het begint te schemeren ziet u overal mooi verlichte kerstbomen. Wist u dat de
buurtbus sinds december ook door Dieren-zuid rijdt? De allermooiste boom staat
natuurlijk aan het Kerkplantsoen, zoals ieder jaar belangeloos weer aangeboden
door de firma Rijneveld. Onze hartelijke dank daarvoor!
2013 is voorbij en 2014 staat voor de deur. Een moment van terug-en vooruit
kijken. Wat het voorgaande jaar u ook heeft gebracht , wij hopen dat u allen
positief het nieuwe jaar in kunt gaan.

De redactie

NIEUWJAARSRECEPTIE.
De verenigingen in Spankeren organiseren een nieuwjaarsreceptie op 5 januari in
het Dorpshuis van 15.00 uur tot 17.00 uur om elkaar een goed 2014 te wensen.
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In memoriam Wim Schrader
Woensdag 18 september kregen wij het droevige bericht dat Wim Schrader was
overleden. Wim was al geruime tijd ernstig ziek; dat wisten wij. Maar zijn overlijden
is toch plotseling gekomen.
We verliezen in Wim een zeer betrokken collega-bestuurslid, die als
penningmeester gedurende de afgelopen 4 jaar het financiële reilen en zeilen van
de belangenvereniging in goede banen leidde. Hij deed dit nauwgezet en met een
groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Daarnaast was Wim ook altijd beschikbaar
voor extra klussen in het bestuurlijke werk. Hij heeft zich ingespannen om de bij de
Prinses Magrietschool geïnstalleerde AED-apparatuur (hartdefibrilator) voor
Spankeren te behouden. En hij maakte heel veel foto’s van situaties en
gebeurtenissen in en rond Spankeren. Die foto’s diende soms als illustratie voor te
ondernemen acties, of juist om de uitkomsten van onze inspanningen vast te
leggen. Ze werden gebruikt in het Informatiebulletin om u, lezers van dit bulletin, te
informeren en/of werden gearchiveerd voor later gebruik.
Wim hield ons als bestuur vaak bij de les met betrekking tot onze doelstelling;
opkomen voor de Spankerense belangen. Als hem iets te snel ging, kwam Wim er
rustig op terug en startte hij op charmante wijze de discussie opnieuw om op eigen
wijze te proberen alsnog de discussie naar “zijn kant” te keren. Tijdens zijn
vorderende ziekte bleef Wim betrokken, reageerde hij (soms vanuit het ziekenhuis)
per iPad op vragen en discussies en wilde hij tot het einde toe zijn
verantwoordelijkheid als penningmeester nemen. Daarbij sprak hij open over zijn
situatie en zat hij vol van de leuke dingen die hij nog wilde doen en zoveel mogelijk
ook nog gedaan heeft.
Het overlijden van Wim vervult ons met verdriet. Maar wij zijn ook dankbaar.
Dankbaar dat we met hem hebben samengewerkt. Wij zullen hem missen. Als
bestuur wensen we zijn vrouw Geertje en zijn twee zonen veel sterkte bij de
verwerking van dit grote verlies.
Bas Geerdink en Martin van Gessel, namens het Bestuur.
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VERENIGINGSNIEUWS
Toneelgroep Spankeren
“Tonnie, besef je eigenlijk wel wat je hebt aangericht in Spankeren?” Zomaar een
vraag van een van de leden aan de initiatiefnemer van de Toneelgroep. “Zeker,
maar wel met de nodige steun van Petra”. De vereniging, nog geen twee jaar oud,
is nu al niet meer weg te denken in ons dorp Spankeren. Na de laatste
uitvoeringen 22 t/m 24 november is het enthousiasme binnen de groep alleen maar
groter geworden. Begonnen we aanvankelijk met een elftal leden, waarvan 5
actieve spelers, inmiddels kennen we 21 leden, met 9 potentiële spelers. Francis
ten Broeke en Ger van Zadelhoff zijn ons spelersarsenaal komen versterken. In het
Dorpshuis brachten wij “Veel tam tam in de caravan” een van oorsprong Vlaamse
komedie, die dan ook zoveel mogelijk in het Vlaamse taaltje werd gebracht. Met
drie debutanten, Naomi Barink, Piet Nicolai en Gerrit Geerligs en de acteurs Esther
Barink, Petra Mennink en Tonnie Koenders wist de toneelgroep de ene na de
andere lachsalvo te bewerkstelligen. O ja, dat publiek. Vorig jaar moesten we het
stellen met iets meer dan 200 toeschouwers, terwijl we nu al konden bogen op een
260 toeschouwers. De volgende keer rekenen we op 3 uitverkochte voorstellingen!
De volgende keer? Ja dat wordt dan 28, 29 en 30 maart 2014. De repetities zijn
inmiddels begonnen en er wordt gewerkt aan een stuk van Carl Slotboom:
“Boerenbont en rode lampjes”. Carl Slotboom staat garant voor een avond vol
humor, dus weer eens ouderwets lachen. Dit
nieuwe stuk, waarvan de repetities inmiddels
begonnen zijn, wordt geregisseerd door Farry
Thijssen. Farry heeft de nodige ervaring met
regisseren en is lid van de Rhederijckers uit
Rheden. Wij kunnen ons ook verheugen op een
respectabel aantal donateurs, al meer dan 120. Er
kunnen er nog meer bij. Meldt u aan;
www.toneelgroepspankeren.nl
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Buurtbus
De buurtbus vertrekt vanaf 6.47 uur, en niet zoals eerder vermeld om 7.47 uur. De
bus naar Spankeren vanaf het station vertrekt voortaan vanaf de abri. Kijk voor
meer informatie op de site: www.bbsd.nl

Dans en Drama
Op 15 en 16 februari 2014 is de jubileumvoorstelling. Het belooft een voorstelling
te worden waarbij verschillende sprookjes uit het verleden van DND voorbij komen.
Ook zullen een aantal oud-leden voor verrassingen zorgen. Voor verdere
informatie kunt u de site bezoeken: www.dansendrama.nl

Wilhelmina
Wilhelmina geeft op zondag 16 maart 2014 een koffieconcert in Theothorne. De
zaal is vanaf 10.00 uur open en het concert begint om 10.30 uur.

Motorclub Spankeren
John Haverkamp en Mike Schillemans doen opnieuw een oproep voor twee
opvolgers om de jaarlijkse motortoertocht te organiseren. Reacties graag naar
Mike: m.schillemans2@upcmail.nl

Boekpresentatie in de Petruskerk
Op vrijdagmiddag 15 november werd het boek : Over erven en geërfden, de
marken van Spankeren, Soeren, Dieren en Ellecom- gepresenteerd. Bij
binnenkomst van de kerk werd je opgewacht door een omroeper, prachtig gekleed
e
in de kleding van de 17 eeuw.
Binnen hield de heer Ton Elzenbroek ( een van de schrijvers) een inleiding over
het ontstaan van de marken en over de geschiedenis van bovengenoemde
organisaties , die meer dan 600 jaar het beheer hebben gevoerd over de woeste
gronden in onze omgeving . Ook het Buurtschap van Dieren werd genoemd.
Een werkgroep heeft bijna 5 jaar lang gewerkt aan dit boek. De auteurs zijn : Ton
Elzenbroek, Wim van den Beukel en John Striker . Zij kregen hierbij ondersteuning
van Gerard Hummelman en Stan Dekker. Ton Elzenbroek vertelde, dat in de tijd
van de marken de Petruskerk een plaats van rechtspraak was. De omroeper had
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buiten al aangekondigd, dat er een rechtszitting zou plaats vinden en even later
werd de verdachte binnengeleid. De heren van de rechterlijke macht hadden
(mooi gekleed) hun plaats al ingenomen en het vonnis werd uitgesproken: de
boete was 1 ton bier die door de verdachte even later naar binnen werd gerold.
e

De ongeveer 100 aanwezigen werden uitgenodigd om te delen in de boete. Het 1
boek werd overhandigd aan de heer Albert Lentink, president van de Buurtschap
e
Dieren . De afgevaardigde van de Bockhorst kreeg het 2 exemplaar. Het boek is
verkrijgbaar via e-mail : stichting hozov@upcmail.nl of per telefoon :0313 414281
of 06 54630804
Voor iedereen was er zaterdag 16 november een expositie ingericht in de
Petruskerk . Meer dan 65 mensen hebben deze expositie bezocht.
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De jongste inwoner van Spankeren.
Puck Henny is geboren op 22 november 2013 om 14.01 uur in het Gelre ziekenhuis te Zutphen. Puck woog bij geboorte 4210 gram en was 54 cm. lang.
Een flinke vent dus!
Puck is de 4e generatie Henny op de boerderij 'De Gumster' aan de
Zutphensestraatweg. De opa en oma van Puck's vader waren de eerste generatie
op deze boerderij. Puck’s vader, Christian Henny, vond het heerlijk om op de
boerderij op te groeien. Met name de vrijheid op de boerderij, de hutten bouwen en
het helpen op de boerderij vond hij erg leuk.
Puck is niet vernoemd naar iemand. Zijn ouders vinden het gewoon een leuke
naam!
Wat de toekomstwensen van Puck zijn, kan hij natuurlijk nog niet vertellen. Zijn
ouders hopen dat Puck héél gelukkig wordt met zijn familie en alle dieren op de
mooie boerderij.

De oudste inwoonster van Spankeren.
Mevrouw Prins is geboren op 22 februari 1922 in Duivendrecht. In 1947 trouwde ze
en samen met haar man runde ze jarenlang een melkzaak in een volksbuurt van
Amsterdam.
Tegen de komst van de kruidenierswinkel was de melkzaak niet opgewassen en
de heer Prins besloot het roer om te gooien: na een studie werd hij chef van een
bank. Mevrouw Prins was druk met haar gezin en actief in het vrijwilligerswerk.
Vele fietstochten door diverse mooie gebieden, maakte dat het echtpaar zich in
1991 vestigde aan de Dorpsweg in Spankeren. Helaas overleed de man van
mevrouw Prins een kleine twee jaar later. Samen hebben ze maar kort van hun
nieuwe woonplek kunnen genieten.
Mevrouw Prins woont nog steeds met veel plezier aan de Dorpsweg. Eén dochter
woont in Dieren, de andere in Ruurlo. De vijf kleinkinderen wonen verspreid over
het hele land én er is sinds een jaar een achterkleinzoon.
De fiets wordt niet meer gebruikt, maar wél de auto. En nee, niet met een
chauffeur, want mevrouw Prins rijdt nog altijd zelf.
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De AED aan de Dorpsweg 39…..
AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Een AED is een draagbaar
toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van een persoon met een
hartstilstand, of in medische termen “een circulatiestilstand als gevolg van
ventrikelfibrilleren”. Hoe sneller een slachtoffer wordt geholpen, des te groter is de
overlevingskans. Als een (mogelijke) hartstilstand optreedt, is de overlevingskans
te verhogen naar 25% als binnen 6 minuten alle handelingen uitgevoerd zijn die
nodig zijn bij een hartstilstand. Als we kijken op www.aed4.eu en zoeken op
Spankeren, zien we dat in een straal van 6 minuten er 9 aangemelde AED’s zijn.
Acht hiervan aan de andere kant van het kanaal en eentje in Spankeren zelf: die
aan de Dorpsweg 39, op het schoolplein. Er zijn wel meer AED’s in Spankeren,
bijvoorbeeld bij Rijneveld aan de Edyweg 25 en ook bij Bruma aan de Edyweg 17.
Maar die zijn blijkbaar niet aangemeld. Misschien omdat het daar in het weekend
en buiten de werktijden moeilijk of niet mogelijk is de AED te pakken?
Bij het optreden van een (mogelijke) hartstilstand is het zaak z.s.m. te bellen met
112. Daar wordt een lijst bijgehouden waar mensen in een postcodegebied wonen
die gecertificeerd zijn om een AED te bedienen. Alle mensen in een straal van 6
minuten in het postcodegebied krijgen direct een SMS dat ze i.v.m. een
hartstilstand direct met een AED naar het betreffende adres moeten gaan. Ook de
brandweer rukt dan uit. Na het bellen van 112 moet z.s.m. gestart worden met
Basic Life Support. En vervolgens z.s.m. een AED inzetten. Bijvoorbeeld op de
website van de Hartstichting is hierover meer informatie te vinden.

Doordat een AED eenvoudig te bedienen is, mag een AED ook door elke
hulpverlener die getuige is van de noodsituatie gebruikt worden. Na het aanzetten
zal het toestel de hulpverlener door middel van gesproken instructies begeleiden.
Het zal de hulpverlener vragen om de elektroden op de borst van het slachtoffer te
plakken en het zal nadien automatisch een analyse van het hartritme maken. Stelt
het toestel vast dat er sprake is van ventrikelfibrilleren of ventrikeltachycardie, dan
zal een elektrische schok worden geadviseerd en zal het de hulpverlener
instrueren om deze toe te dienen. Bij volautomatische toestellen zal de defibrillator
op automatische wijze de schok toedienen.
De Hartstichting heeft een reanimatie app uitgebracht voor de iPhone. De
applicatie biedt (ook) ondersteuning bij het verlenen van hulp bij een hartstilstand.
Maar eigenlijk is de app bedoeld voor mensen die een reanimatiecursus of een
AED-cursus gedaan hebben. Want om te kunnen reanimeren en een AED goed in
te zetten, moet je opgeleid zijn. In Spankeren heeft Tjibbe de Boer aan de
Belangenvereniging aandacht gevraagd voor reanimatiecursussen en
herhalingscursussen. Want we kunnen wel een via de BS onderhouden AED
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hebben, we hebben er pas echt wat aan als er voldoende mensen in Spankeren
wonen die kunnen reanimeren en de AED goed kunnen bedienen. Hebt u
belangstelling voor het doen van een AED-cursus of herhalingscursus, dan kunt dit
doorgeven aan Tjibbe de Boer aan de Dorpsweg 44, tel. 420081 of per e-mail
tjibbe.de.boer@hetnet.nl. Aan het volgen van de cursus zijn kosten verbonden.
Tjibbe heeft weten te regelen dat een AED-training ca. 90 euro kost voor maximaal
6 personen. Een herhalingscursus kost ca. 8 euro per persoon.

Interview met Teun van Gaalen.
Teun van Gaalen heeft 4 jaar lang het kerkhof bij de Petruskerk in Spankeren
verzorgd. Hij hoopt in maart 2014 77 jaar te worden en wil het wat rustiger aan
gaan doen.
Wie is Teun van Gaalen? Teun is geboren in Heeteren in 1937 en heeft tot zijn
e
18 jaar op de ouderlijke boerderij gewerkt. Via de Marechaussee is hij in 1962 bij
de Gemeentepolitie in de gemeente Rheden gaan werken. Hij heeft verschillende
functies vervuld binnen de Gemeente Rheden tot de reorganisatie in 1994.
Vervolgens is hij samen met zijn vrouw Dini aan het werk gegaan als opzichter op
het landgoed Bingerden in Angerlo. In 2007 is het echtpaar weer verhuisd naar
Dieren. Teun begon met 2 volkstuinen en 4 jaar geleden heeft hij het onderhoud
van het kerkhof overgenomen van de heer Aalders.
Wat houdt dit onderhoud in? Blad harken, gras maaien, de paden schoffelen, de
hagen knippen, en… Mooi werk, in totaal 80 -100 uur per jaar. Nu in de herfst
begint vooral het bladruimen hem zwaar te vallen.
Plannen en wensen voor de toekomst. Teun en Dini (inmiddels 51 jaar
getrouwd) hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen. Zij tekenen, schilderen, fietsen,
puzzelen, wandelen dus activiteiten genoeg. Teun houdt nog 1 volkstuin aan en
brengt als slot de wens naar voren : ik hoop op een goede opvolger voor het
onderhoud van het kerkhof. Namens het Bestuur bedanken wij Teun voor al het
werk en wensen wij hem goede en gezonde jaren samen met zijn familie.

Spanso 55+
Spanso 55+ heeft lang in onzekerheid verkeerd over de subsidie voor 2014
maar gelukkig is de subsidie toegekend tot juli 2014.
Nieuwe leden zijn van harte welkom,u kunt bellen met Jan Mulderij :
06 25367778
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AGENDA
Januari 2014
2 jan.

Nieuwjaarsbijeenkomst voor leden Spanso 55+

5 jan,

Nieuwjaarsreceptie van 15.00 tot 17.00 uur in het Dorpshuis.

11 jan.

Kaartavond in het Dorpshuis.

12 jan.

Countrydansen van 14.00 tot 17.30 uur in het Dorpshuis.

16 jan.

Spanso 55+: Verhalen rond “old en nieuw”. Dini Hiddink vertelt.

18 jan.

Dartavond in het Dorpshuis.

18 jan.

Oud papier wordt opgehaald.

18 jan.

Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.

28 jan.

Spanso 55+: bezoek aan de filmvoorstelling “ De nieuwe wildernis”

Februari 2014
1 febr.

Countryavond in het Dorpshuis.

8 febr.

Darten in het Dorpshuis.

13 febr.

Spanso 55+ : Optreden Citerkwartet.

15 febr.

Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.

15 febr.

Kaartavond in het Dorpshuis.

15 febr.

Jubileumvoorstelling Dans en Drama. Aanvang 20.00 uur.

16 febr.

Jubileumvoorstelling Dans en Drama. Aanvang 14.00 uur.

27 febr.

Spanso 55+ :presentatie door de fam. Meppelink : Indonesië.

Maart 2014
1 maart

Countrydansen in het Dorpshuis.

1 maart

Oud papier wordt opgehaald.

8 maart

Kaartavond in het Dorpshuis.
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13 maart

Spanso 55+ : verhalenverteller Groenhof met beelden .

15 maart

Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur.

16 maart

Concert Wilhelmina in Theothorne. Aanvang 10.30 uur..

22 maart

Darten in het Dorpshuis.

27 maart

Spanso 55+ : Bezoek aan de glasblazerij in Laren.

28,29 en 30 maart Voorstelling Toneelgroep Spankeren.
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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
Samenstelling bestuur
Dagelijks bestuur
telefoon
Voorzitter
: Bas Geerdink Zutphensestr.weg 45a 414040
Secretaris
: Martin van Gessel Dorpsweg 12
843583

Overige bestuursleden
Jan Burgers, Overweg 49
Jan Hulsing, Overweg 39
Gerard Hummelman, Dorpsweg 10,
Wim Jonkers, Kappersweg 2
Piet Nicolaï, Loohof 59
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33
Bea Waterborg, Dorpsweg 28

416504
421829
414316
619217
416442
420711
419235

De redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Loes Wosgien
Gerard Hummelman

422492
843508
414316
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e-mail
bas.geerink@planet.nl
martin.van.gessel@gmail.nl

Beheerder Spankerens Archief

