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De kachel aan, een warm vest tevoorschijn gehaald, bladeren geveegd en 
pompoensoep gemaakt….laat de herfst maar komen! 

Twee maal kon men deze maand een avond bezoeken om mee te denken over 
ons dorp Spankeren. In de Kerkhorst gingen bewoners in gesprek met de 
gemeente Rheden over bijvoorbeeld het groenonderhoud in de Loohof en het 
aanzicht bij binnenkomst van ons dorp.                       

 In het Dorpshuis werd een avond georganiseerd door de stichting Het Dorpshuis 
en wederom de gemeente Rheden. Het doel van deze avond was om nieuwe 
activiteiten te organiseren voor dorpsgenoten en kwetsbare groepen in het “Huis 
van het Dorp”.  

Bewoners van het voorste gedeelte van de Dorpsweg sloegen de handen in één 
en genoten samen van een gezellige barbecue aan het kanaal.  Wie weet worden 
anderen er door geïnspireerd en zien we binnenkort de kooltjes branden in de Van 
Rhemenhof of het Kerkplantsoen.  

Ton Elzebroek levert vier maal een bijdrage aan dit blad over de geschiedenis van 
Spankeren. Deze eerste keer schrijft hij over de “Hof het Loo”. 

 

Wij wensen u veel leesplezier met dit najaarsnummer.  
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>> Verslag Huis van het Dorp avond op 29 september << 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Op 29 september organiseerde Stichting Dorpshuis Spankeren in samenwerking 
met de gemeente Rheden, adviesorganisatie Spectrum Elan en Buurtcoach Jos 
Meerssman een informatieavond. Het doel van deze avond was nieuwe activiteiten 
organiseren voor dorpsgenoten en kwetsbare groepen in het “Huis van het Dorp”.

Deze avond is georganiseerd in de “Week van de Eenzaamheid”, met dit jaar als 
thema; kom erbij en verbind, want verbinden speelt een sleutelrol bij het 
aanpakken van eenzaamheid. Ook het Huis van het Dorp kan daar een belangrijke 
rol in spelen, want het is een plek voor ontmoetingen, mensen kunnen er samen 
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leuke dingen doen, maar ook allerlei voorzieningen kunnen er worden 
ondergebracht.  

Het bestuur van Stichting Dorpshuis Spankeren kan dit niet alleen realiseren, want 
daar zijn vrijwilligers voor nodig. 

Onder leiding van Gerrit Kapteijns van Spectrum Elan werden ideeën en wensen 
van alle aanwezigen in kaart gebracht. Veel leuke activiteiten werden genoemd in 
de volgende categorieën; workshops, bewegen, gezinsactiviteiten, sociale 
avonden, kinderen en informatie voorziening.  Ook wil een groep nieuwe 
vrijwilligers aan de slag met de herinrichting van het Huis van het Dorp. 

Het bestuur gaat op korte termijn aan de slag met de nieuwe vrijwilligers om een 
vervolg te geven aan deze avond. 

Veel mensen hebben de moeite genomen om op deze avond aanwezig te zijn. 
Ook werd geïnventariseerd welke groepen ontbraken op deze avond: jeugd, jonge 
ouders, kwetsbare ouderen, allochtonen, agrariërs en ondernemers. Goede ideeën 
werden door de aanwezigen geopperd over manieren om deze groepen te 
‘prikkelen’ om naar het Huis van het Dorp te komen. Het bestuur zou ook graag 
willen weten of zij wensen of ideeën hebben voor activiteiten in het Huis van het 
Dorp.  

Heb je alsnog een idee voor een leuke en of nuttige activiteit, maar kon je op deze 
avond niet aanwezig zijn, neem dan contact op met het secretariaat.  

Heb je geen idee, maar wil je wel meehelpen of vind je het leuk om af en toe een 
bardienst te draaien, meld je dan ook aan.  

 

Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 

Stichting Dorpshuis Spankeren 

Jacqueline Verheul, secretariaat 

Telefoonnummer 0313-450058  

E-mailadres info@dorpshuis-spankeren.nl 
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Vervolgbijeenkomst ‘structuurvisie’ en ‘ik buurt me e!’  

Onder de noemer ‘Mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden aan een 
nieuwe structuurvisie voor het dorp Spankeren. De visie laat keuzes zien over de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling op lange termijn (2030) en de daarvoor 
noodzakelijke maatregelen op kortere termijn met als doel de leefbaarheid van het 
dorp en de omgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. 

Om te horen wat inwoners van hun dorp 
vinden en welke wensen en ideeën er leven 
voor de toekomst, is de gemeente op 29 juni 
en 2 juli 2015 in Spankeren komen ‘buurten’. 
Zo’n zeventigtal Spankenaren hebben aan de 
uitnodiging gehoor gegeven. Gedurende de 
zomermaanden heeft de gemeente alle 
ingevulde enquêtes en opmerkingen 
geïnventariseerd. Een deel van de 
opmerkingen van bewoners, met name daar 
waar het korte termijn acties en sociale 
aandachtspunten betreft, worden 

meegenomen in het proces van ‘Ik Buurt Mee!’. Ook de voorstellen en streefpunten 
uit ons Dorpsplan (‘Spankeren .... een dorp dat alles raakt!’) worden bij het tot 
stand brengen van de structuurvisie en het buurtplan meegenomen.  

Op maandagavond 21 september waren we als 
dorpsbewoners uitgenodigd in de Kerkhorst  
voor een vervolggesprek. Het ging nu over 
verdieping van de ingekomen punten. Waar 
moeten de accenten liggen? Wat is 
realiseerbaar? Hoe kan dit (samen) opgepakt 
worden? 

De gemeente werd vertegenwoordigd door 
wethouder Nicole Olland en een flink aantal 
ambtenaren. Vanuit Spankeren gaven ruim 
dertig inwoners acte de présence. 
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Uit de enquête kwam naar voren dat wij als Spankenaren over het algemeen blij 
zijn met ons rustige en gemoedelijke dorp, dat ook nog eens in een prachtige 
omgeving ligt. Als aandachtspunten noemden veel mensen de verkeersveiligheid 
en het parkeren. Ook het gebrek aan kleinere woningen werd vaak genoemd. De 
functie van een dorpshuis wordt als belangrijk ervaren voor het dorp. En men wil 
aandacht voor de entree van het dorp (komende vanuit Dieren). Door de gemeente 
zijn alle ingebrachte reacties gegroepeerd onder een viertal hoofdthema’s, c.q.: 
Wonen, Openbare ruimte, Verkeer en Voorzieningen&recreatie. Tijdens het 
gesprek op maandagavond werd er onder de leiding van een gespreksleidster 
ingezoomd op een flink aantal deelaspecten hiervan.  

Een kleine greep hieruit is: 

Onder de noemer ‘wonen’ kwam aan de orde dat voor een vrijkomende woning 
een onevenredige huurprijsstijging wordt gehanteerd. Zo’n €100,- per maand komt 
er al gauw bij. Dit leidt tot ongewenste effecten; huizen blijven leeg staan of 
merkwaardige toewijzingen vinden plaats waardoor een evenwichtig sociaal 
maatschappelijke samenstel van bewoners van de straat onder druk komt te staan.  

Bij ‘openbare ruimte’ ging het vooral over de kwaliteit en uitstraling van de 
Dorpsweg en Overweg, over vernielingen en overlast tijdens de Wilspa en de 
kermis voor bewoners van het Kerkplantsoen en de Kerkweg, en over het 
groenonderhoud op de Loohof - Van Rensselaerweg. Dit laatste heeft naar de 
mening van een flink aantal van de aanwezigen ook impact op de 
verkeersveiligheid. Komende van de Loohof respectievelijk van de Van 
Rensselaerweg, zie je door de hoge struiken op de hoek, vaak heel laat wat er op 
je afkomt. Een soortgelijk probleem is door een ruim aantal aanwezigen ervaren bij 
het oprijden van de N348 vanaf de Bockhorstweg, waar de schermen van De 
Luchte het zicht belemmeren. 

De aanwezigheid van een basisschool, een dorpshuis en speelvoorzieningen 
worden daarentegen erg gewaardeerd. En andere (basis)voorzieningen zijn relatief 
dichtbij huis voorhanden, veelal in Dieren. Natuurlijk kwamen er nog heel veel 
andere zaken voor het voetlicht. Alle gemaakte opmerkingen werden door de 
aanwezige gemeentemensen minutieus genoteerd. De gespreksleidster was daar 
echter niet altijd tevreden mee. Op haar aandringen werden er op een aantal 
punten toezegging gedaan om op korte termijn zaken aan te pakken. Dit betrof met 
name het snoeien van de struiken op de hoek Loohof-Van Rensselaerweg. 
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Omstreeks 22.00 uur werd het gesprek door Nicole Olland afgerond. Zij bedankte 
de gespreksleidster voor haar enthousiasmerende rol en de aanwezigen voor hun 
inbreng. Maarten van der Leeden, coördinator van het project structuurvisie, 
vertelde tot slot nog iets over de verdere voortgang. De komende maanden werkt 
men de verkregen informatie uit naar een eerste versie van een structuurvisie en 
een buurtplan. Eind november / begin december komt er dan een nieuwe 
bijeenkomst waar deze concepten voorliggen. Met de uitkomsten van die 
bijeenkomst worden vervolgens beide plannen vervolmaakt tot versies die naar de 
gemeenteraad gaan. Uiteindelijk moet dit leiden tot beleid en acties waar we als 
Spankerense bevolking mee vooruit komen naar 2030.  

Eind november wordt u allen dus opnieuw uitgenodigd voor een vervolg-overleg. 

 
Rheden op de kaart 
 
Op dit moment wordt er een nieuwe website gemaakt over het cultureel erfgoed in 
deze regio (Rheden/Rozendaal/Veluwezoom): "Rheden op de Kaart". Een website, 
waar ieder dorp zijn eigen cultureel erfgoed presenteert met heel veel 
afbeeldingen, films, routes, informatie, etc. 

Joost Grol uit Dieren is hoofdredacteur van deze nieuwe website en is op zoek 
naar enkele mensen in Spankeren, die aan dit project willen meewerken. 
Misschien is dat wat voor u of weet u mensen hiervoor, het is een vrijwilligers-
project. Ieder dorp krijgt een eigen dorpsredactie, die zelfstandig het eigen deel 
(Spankeren) van de website beheert, ondersteunt door een centrale redactie.  

Rheden op de Kaart heeft in september de eerste bijeenkomst, waarbij uit ieder 
dorp de 'webmaster' aanwezig is. Dat is de contactpersoon van de eigen 
dorpsredactie, die ook enige computerkennis moet hebben (bijvoorbeeld werken 
met Excel). Er gaat ook gewerkt worden met een CMS, om de gegevens van 
Spankeren in te voeren in de website. Er komt nog een CMS-training. 

Indien u interesse heeft dan kunt u contact opnemen met de Belangenvereniging 
(belangenverenigingspankeren@live.nl). U kunt ook Joost Grol van ‘Rheden op de 
Kaart’ rechtstreeks benaderen (j.grol@rhedenopdekaart.nl) , die dan kan uitleggen 
en laten zien hoe "Rheden op de Kaart" gaat worden.  
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De Buurt-Barbecue 

Het is nog vroeg in het voorjaar van 2015 als na het avondeten de voordeurbel 
gaat, ik loop naar de voordeur en zie door het glas twee dames staan. Het zijn 
bekende gezichten die al jaren in de buurt wonen en zij stellen zich voor als  
Marian en Christel en vertellen de reden van hun bezoek. Nadat Marian en Christel 
zijn binnengekomen vertellen zij ons dat ze het initiatief hebben opgepakt om te 
inventariseren of de buurt belangstelling heeft voor een buurt-barbecue, wij zijn het 
eerste huis wat ze bezoeken en de rest volgt. De buurt beslaat de paar huizen op 
de kanaaldijk en de huizen aan beide zijden van de dorpsweg tot aan de afslag 
van Broekhuysenhof. Enige tijd later wordt ons medegedeeld dat alle bezochte 
personen en gezinnen unaniem achter dit plan staan en mee willen doen aan de 
buurt-barbecue en het organiseren daarvan, dus het plannen maken kan beginnen. 
Een werkgroepje wordt gevormd.  

Op 11 juli is het zover, op de beoogde plek de groenstrook langs het kanaal die 
een paar dagen eerder is gemaaid en hondenpoepvrij gemaakt , wordt kort na het 
middaguur de tent geplaatst, stoelen tafels, sta-tafels en parasols verschijnen op 
het grasveld, barbecues worden geplaatst en er verschijnt een professionele 
muziekinstallatie, om 16.00 uur begint de barbecue. Een aantal dames hebben een 
leuk welkomstdrankje voorbereid, en nadat de mensen zich aan elkaar hebben 
voorgesteld en het welkomstwoord is gesproken worden de barbecues 
aangestoken. De koelboxen worden geopend en spijs, drank en zelfgemaakte 
salades komen te voorschijn.  

De sfeer is ontspannen en buurtbewoners die elkaar nooit of nauwelijks gesproken 
hebben raken met elkaar in gesprek. Ook onze oudste buurtbewoonster mevrouw 
Prins is van de partij en geniet met volle teugen van deze samenkomst. Het weer 
laat zich van zijn beste kant zien en het wordt een zwoele avond met muziek en 
entertainment waarbij buurtbewoners Robbie en Jolanda zich van hun beste kant 
laten zien, Robbie doet de acts en Jolanda verzorgt de techniek, niemand had ooit 
durven vermoeden dat deze kwaliteiten in onze buurt verscholen lagen, en 
ondertussen schalt ,,kom nu terug kleine Johanna,, over het kanaal. Zo vliegt de 
tijd voorbij en zakt de zon langzaam weg achter de oude Lepper-fabriek, het feest 
was gepland tot 20.00 uur maar tegen tienen zit nog iedereen gezellig te kletsen, 
een goed teken. 

Dan besluiten we om alles samen op te ruimen. Iedereen gaat met een goed 
gevoel van een geslaagde avond naar huis: dit doen we volgend jaar over.  
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Namens de gehele buurt willen wij Marian en Christel bedanken voor het goede en 
leuke initiatief en alle inspanningen die zij gedaan hebben voor het welslagen van 
deze avond. 

 We hebben goed nieuws, alleen nog niet verder vertellen: het nieuwe jaar 2016 
wordt een goed barbecue-jaar.           Een tevreden buurtbewoner 

 

 

Melding diefstal en ernstige overlast 
 
Het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren wil de inwoners van ons dorp 
nog eens wijzen op het belang van het melden van diefstal en overlast bij de 
politie. Misschien denkt u: “Laat maar, ze doen er toch niks mee”, maar dat is niet 
terecht. Het kan zijn dat een op zich staand feit niet wordt opgelost maar door alles 
te melden kan de politie verbanden leggen en soms toch  één of zelfs 
meerdere zaken tot een oplossing brengen, Ook verdachte zaken, zoals een in uw 
ogen vreemde auto's die u een aantal keren op een bepaalde plek in het dorp 
waarneemt kunnen een bijdrage leveren. Melden dus op nummer 0900-8844. 
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De ‘Hof het Loo’ 

In een akte uit 1179 werd onder meer de ‘Hof het Loo’ in Spankeren genoemd. Het 
was een ‘hoofdhof’ van de graaf van Gelre. Iedere landman in de omgeving, die 
het tiende deel van de opbrengst moest afstaan  aan de graaf, diende deze tiend 
af te dragen op de ‘Hof het Loo’.  De hof lag aan de huidige Kerkweg, 
waarschijnlijk recht tegenover de Beukenlaan. Bij archeologisch onderzoek is op 
deze plek historisch bouwpuin gevonden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648) is de functie van de hof verplaatst naar ‘de Bockhorst’, omdat deze grachten 
had en beter kon worden verdedigd. De ‘Hof het Loo’ functioneerde daarna als een 
gewone boerderij.  
De Spaanse troepen hebben in zowel 1572 als in 1624 vrijwel alle gebouwen in 
Spankeren vernield en in brand gestoken, zo ook de ‘Hof het Loo’. Tussen 1595 en 
1603 heeft jonker Herman van Delen van ‘de Gelderse Toren’ de hof in tweeën 
gesplitst in de ‘Grote Hof het Loo’ en de ‘Kleine Hof het Loo’.  Er werden twee 
boerderijen gebouwd die de basis vormden voor de huidige boerderijen ‘de Peppel’ 
(‘Grote Hof het Loo’) en ‘het Loo’ (‘Kleine Hof het Loo’), respectievelijk Kerkweg 21 
en 25. Aanvankelijk behoorden beide boerderijen tot het landgoed ‘de Gelderse 
Toren’. Echter via vererving en verkoop is ‘de Peppel’ onderdeel geworden van het 
landgoed ‘de Bockhorst’ en dat is zij gebleven tot de dag van vandaag. Het 
boerenbedrijf wordt nu uitgeoefend door de familie van Middelkoop. 
‘Het Loo’ is in 1890 door de barones van Rhemen verkocht aan T.A. Wijers-Schut. 
Zij trouwde in 1894 met G.J. Geerligs. Sindsdien is  de boerderij in het bezit van 
deze familie, nu niet meer als boerderij maar als Bed & Breakfast.  
 
Ton Elzebroek 
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Kerststallen in de zomer 

Tijdens de Wilspa was de Petruskerk open. En ook dit jaar viel er weer héél wat te 
zien:  28 verschillende kerststallen  - eigendom van enkele Spankenezen en 
Dierenaren - werden tentoongesteld voor in de kerk. De grootste stal bestond uit 
poppen zo groot als flessen versierd  met prachtige stoffen die gesteven waren. De 
kleinste stal was te bewonderen in een luciferdoosje.  Meer dan 125 bezoekers 
verbaasden zich op deze bijzondere zaterdag  over alle materialen die gebruikt 
waren voor deze groep kerststallen: niet alleen kurk, glas, schelpen, aardewerk 
maar ook gips, stof, papier, riet, rubber en hout!  Als kerkgemeenschap willen we 
iedereen bedanken voor het uitlenen van zijn of haar stal. We zijn ook blij dat 
iedereen alles weer compleet terug heeft. Dat maakt Kerst 2015 straks in 
December thuis weer  feestelijk. De Petruskerk is dan natuurlijk ook weer open, 
zonder kerststal maar misschien met u?                          

Ds. Quik-Verweij (Houtwal 46, 6971GB Brummen) dominee@quik-verweij.nl 

P.S.  

Wie op de hoogte wil blijven van het kerkelijk wel en wee of nieuwsgierig is wat er 
in en om de Petruskerk (en Boskapel te Laag Soeren) gebeurt kan veel info vinden 
op onze website: http://spankeren.protestantsekerk.net 
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DND GOLD begint aan eerste seizoen       
 
Toen DND voor kinderen begin dit jaar 
na 16 jaar eindigde, werd al vrij snel 
duidelijk dat het team achter DND het 
theater maken niet kon opgeven. 
Er werd besloten een nieuwe uitdaging 
te zoeken in het produceren van een 
theater stuk voor en door volwassenen.  
Deze nieuwe groep, genaamd DND Gold, bestaat uit dertien enthousiaste 
volwassenen die vanaf begin september werken aan hun eerste 
theatervoorstelling. Op 30 en 31 januari spelen zij een eigen interpretatie van het 
bekende sprookje Cinderella (Assepoester).  Tijdens deze voorstelling zit 
Cinderella opgesloten in de gevangenis. Hoe ze daar is gekomen en wat zich daar 
allemaal afspeelt, blijft voor nu nog even een verrassing. Het belooft een creatieve, 
komische en hier en daar ook spannende voorstelling te worden. 
Schrijft u de data van de voorstellingen alvast in uw agenda? Want deze debuut 
voorstelling mag u zeker niet missen. 
Meer informatie op de facebookpagina van Dans & Drama. 
  
Aeolus koffieconcert 
 
Op zondag 18 oktober a.s. geeft accordeonvereniging Aeolus een koffieconcert in 
het Dorpshuis. Zowel het B als het A orkest zullen deze ochtend een luchtig 
programma ten gehore brengen. De dirigent, Jeroen Gulikers, heeft gekozen voor 
nummers uit het repertoire van het afgelopen voorjaarsconcert, maar ook een 
aantal nieuwe nummers zullen worden gespeeld. Dit geldt voor beide orkesten.    
Er is luistermuziek, maar er zijn ook goed in het gehoor liggende meezingers. 
Kortom, laat u verrassen en kom luisteren. Het concert begint om 11.00 uur, maar 
vanaf 10.30 uur staat de koffie voor u klaar. De toegang is gratis, wel zal er aan het 
eind van het concert een vrijwillige bijdrage worden gevraagd om de onkosten te 
dekken. 

Mocht u na afloop van het concert zeggen:                                                               
Het lijkt me leuk om ook accordeon te gaan spelen, dan kan dat.                    
Aeolus organiseert 2 keer per jaar een beginnerscursus. Kijk voor meer informatie 
hierover op onze website www.aeolusdieren.nl. Speel je al accordeon, kom dan 
meespelen in een van onze orkesten. Wij repeteren op maandagavond in het 
Dorpshuis.       Accordeonvereniging Aeolus begroet u graag op 18 oktober a.s. 
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Kerstmarkt  Kerkplantsoen  Spankeren                     
 
Op zondag 13 december 2015  organiseert 
Toneelgroep Spankeren in samenwerking met 
Stichting Behoud Dorpskerk Spankeren i.o. een 
kerst- en hobbymarkt. De markt vindt plaats van 
15.00 tot 19.00 uur op het Kerkplantsoen.  
 We proberen een gezellige, sfeervolle markt te 

creëren gericht op kerst en creativiteit. Ook in de Petruskerk zullen activiteiten 

plaatsvinden. 

Bent u creatief en heeft u interesse om een kraam te huren dan kunt u zich 
aanmelden door een e-mail te sturen naar info@toneelgroepspankeren.nl. 
Vermeldt u daarbij even uw naam en wat u wilt verkopen. Wij nemen dan z.s.m. 
contact met u op. De kosten van een kraam bedragen € 17,50. 
 

 WhatsApp inzetten voor buurtpreventie 

Het doel van buurtpreventie is een veilige en leefbare buurt hebben en houden. 
Dat is een zorg voor bewoners, politie en gemeente (samen), zodat bepaalde 
vormen van criminaliteit (zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde) 
worden bestreden, ‘WhatsApp preventie’ is een moderne digitale vorm van 
buurtpreventie. Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten 
uitwisselen en bestanden delen. Er zijn inmiddels steeds meer WhatsApp-groepen 
die op lokale schaal een buurt veiliger proberen te maken. Er kunnen maximaal 
vijftig mensen deelnemen aan zo’n groep. Minimaal zijn er 15 participanten nodig. 
Het grote voordeel van WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en 
elkaar eventueel kunt waarschuwen. WhatsApp is een veel krachtiger middel dan 
de buurtpreventie-oude stijl, waarbij mensen op straat surveilleerden. Iemand kan 
via de app heel snel een groep mensen inseinen en eventueel ook foto's 
meesturen. 

De buurtpreventiegroep van het wijkplatform DiNO heeft met hun wijkagent en de 
gemeente gesproken over het opzetten van een 
communicatie/waarschuwingssysteem via WhatsApp voor Dieren Noordoost. Zou 
dit ook wat zijn voor Spankeren? Wanneer u geïnteresseerd bent, laat dit dan (bij 
voorkeur via een e-mail) even weten aan het bestuur van de belangenvereniging: 
belangenverenigingspankeren@live.nl 
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AGENDA 

 

Oktober  

4 oktober  Country dansen         Dorpshuis 
10 oktober Kaarten      Dorpshuis 
17 oktober  Darten       Dorpshuis 
17 oktober  Gifbus    9.45 tot 10.45 uur  Kerkplantsoen 
18 oktober Koffieconcert Aeolus    Dorpshuis 

 

November 

7 november  Country dansen     Dorpshuis 
14 november Kaarten      Dorpshuis 
17 november Inzameling oud papier 
21 november  Darten      Dorpshuis 
21 november  Gifbus             9.45 tot 10.45 uur  Kerkplantsoen 
28 november  Darttoernooi     Dorpshuis 
28 november  Inzameling oud papier 
29 november  Sinterklaasfeest    Dorpshuis 

 

December 

12 december  Country dansen     Dorpshuis            
13 december  Kerstmarkt                                                           Kerkplantsoen                    
19 december  Kaartmarathon     Dorpshuis 
19 december  Gifbus           9.45 tot 10.45 uur    Kerkplantsoen         
19 december  Darten      Dorpshuis 
           

 
 



15 

 

 
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 :      Martin van Gessel, Dorpsweg 12      843583    martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1     841616    robenhan@hotmail.com 
2e penningm. :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28    419235    bea.waterborg@upcmail.nl                                          
 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing,                         Overweg 39                  421829     j.hulsing8@upcmail.nl 
Cindy van de Meerendonk,  Bockhorstweg 10          496768    cindyvdm 7hotmail.com 
Piet Nicolaï,                          Loohof 59                     416442     pietnicolai4@gmail.com 
Bert de Ruiter,                      Van Rhemenhof 33      420711     williederuiter@hotmail.com 
Harold Smeltink ,                  Loohof 13                     416381     sigrid-harold@upcmail.nl 
 
Redactie van dit bulletin: 
 
Thea Baan                                                                 422492    baan32@zonnet.nl                                                                 
Loes Wosgien                                                            410858    loeswosgien@gmail.com                                        
Harold Smeltink                                                         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. 
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