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  VAN DE REDACTIE 

De winter is stilletjes voorbij gekropen, we hebben er niet echt veel van gemerkt.  
Geen mooie, oneindige sneeuwvlokken dit jaar, waar je naar buiten kijkend  zo 
lekker bij kunt wegdromen.  Het voorjaar kondigt zich al vroeg aan, maar dat lijkt 
niemand erg te vinden. 

Muziekvereniging Wilhelmina bestaat dit jaar precies 100 jaar. Reden voor een 
nader gesprek met de voorzitter van het bestuur, de heer Kees Buter. De 
feestweek vindt in mei plaats, u leest het precieze programma verderop in dit 
blaadje.  

Dans en Drama heeft hun jubileum achter de rug en kan terugkijken op 15 hele 
mooie jaren. Dennis de Ruiter en Linda Peppelman geven u graag een kijkje 
achter de schermen.  

Het voormalige complex van vezelfabriek Albany begint langzamerhand te 
verdwijnen. Er wordt hard gewerkt om alles af te breken en af te voeren. Hoe 
minder er nog staat, des te beter is te zien hoe groot het terrein eigenlijk is.  

De gemeente Rheden heeft het eigendom, maar ook het onderhoud van vijf 
kerktorens. De toren van de kerk in Spankeren is er één van. Gedurende de 
maand april zal de toren in de steigers staan. Het werk zal zo uitgevoerd worden 
dat de kerk gewoon gebruikt kan worden. Misschien is het u opgevallen dat de 
haan al verdwenen is. Hopelijk keert hij spoedig terug… 

 

De redactie.  
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Jaarverslag 2013 van de  Belangenvereniging Spanker en. 

Doelstelling van de vereniging 

De Belangenvereniging Spankeren stelt zich ten doel het algehele woon- en 
leefklimaat in Spankeren in stand te houden en waar mogelijke te verbeteren.  

Ontwikkeling ledental 

Het ledental is 272 (dat is onveranderd t.o.v. het verenigingsjaar 2012).  

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur bestond in het verenigingsjaar 2013 uit de volgende personen: 

• Bas Geerdink : voorzitter 
• Jan Hulsing : bestuurslid  
• Martin van Gessel : secretaris  
• Wim Schrader : penningmeester  
• Jan Burgers : bestuurslid 
• Gerard Hummelman: bestuurslid  
• Wim Jonkers : bestuurslid 
• Piet Nicolai : bestuurslid  
• Bert de Ruiter : bestuurslid  
• Bea Waterborg : bestuurslid  

 

In 2013 vonden de volgende bestuursmutaties plaats: Wim Schrader is helaas op 
18 december 2013 overleden. Bea Waterborg is na afstemming met Wim vanaf 
november als 2e penningmeester opgetreden. Jan Hulsing heeft in de algemene 
ledenvergadering van 26 maart het voorzitterschap overgedragen aan Bas 
Geerdink. 

Bestuursvergaderingen:  

Het bestuur is in 2013 zeven maal bij elkaar geweest. De algemene 
ledenvergadering was op 26 maart. De realisatie van het Dorpsplan is de leidraad 
voor de agenda van de bestuursvergaderingen. De voortgang hiervan staat in dit 
jaarverslag. 
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Bestuursinitiatieven en bestuursbeleid.  

Traverse Dieren 

Om de verkeersproblematiek te verbeteren is de provincie Gelderland in 
samenwerking met de gemeente Rheden het project Traverse Dieren gestart. Na 
een lang aanloopproces heeft Provinciale Staten op 26 juni 2013 het zogenoemde 
inpassingplan vastgesteld. Twee dagen later besloot de Rhedense gemeenteraad 
in te stemmen met het bestemmingsplan voor de stationsomgeving in Dieren en 
met het verkeerscirculatieplan. Na tientallen jaren is nu duidelijk hoe het centrum 
van Dieren en de verkeersafwikkeling langs Spankeren er uit gaat zien. Start van 
de werkzaamheden is in 2015, wat betekent dat dan voor een jaar of twee er 
zware verkeershinder in de omgeving zal zijn. Hierbij moeten we de belangen van 
Spankeren goed bewaken!  

Er zijn door allerlei groeperingen nog wel formele bezwaren tegen de genomen 
besluiten gemaakt. Die bezwaren zijn in behandeling bij de Raad van State. De 
RvS-uitspraken kunnen gevolgen hebben voor de feitelijke uitvoering van de 
werkzaamheden. Als bestuur zijn we ook daarop alert.  

Renovatie N348  tracé Leuvenheim – Spankeren 

De fietspad-situatie bij de sluis blijkt niet naar ieders tevredenheid te zijn. Als 
bestuur hebben we besloten hierop niet opnieuw in actie te komen, omdat we er in 
het recente verleden al het mogelijke aan hebben gedaan. Daarover is ook 
regelmatig gerapporteerd. Op de oproep om in de gemeenteraad van 29 oktober 
demonstratief aanwezig te zijn bij de behandeling van een motie van de groep 
Pieper/Rook over het verleggen van de komgrens, zijn we niet ingaan. Gelet op de 
eerdere nadrukkelijke stellingname van de provincie en de beschikbaar gekomen 
opstelling van het College van B&W /de wethouder, werd dit als een kansloze actie 
ingeschat. Bij de raadszitting was echter een grote opkomst van Spankenaren. Na 
een bevlogen betoog van Magda Rook is de motie over de komgrens alsnog 
aangenomen. B&W moesten er mee aan de gang d.w.z.; een besluit realiseren 
over de komgrens en de provincie aanzetten tot een reductie van de maximum 
snelheid (de snelheidslimiet kan dan wellicht naar 60 of 70 km/uur).Geconstateerd 
kan worden dat we in eerdere instantie gedaan hebben wat we konden. Wij namen 
vooralsnog genoegen met de gegeven situatie. We hebben echter het moment in 
oktober verkeerd ingeschat. We zijn blij met het nieuwe (voorlopige) resultaat. 
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AED (automatische externe defibrillator) 

Het AED-apparaat bij de Prinses Magrietschool vergt regelmatige controle en 
onderhoud, waarvoor in eerste aanleg subsidie werd verkregen. Die subsidie is 
echter gestopt. Het bestuur van de Belangenvereniging vindt het hebben van de 
voorziening zo belangrijk dat we daarom het beheer hebben overgenomen. Wij 
betalen voortaan de instandhoudingkosten (onderhoud en op termijn vervanging). 
Voor het dekken van de onderhoud- en vervangingskosten zal een aanvraag bij de 

gemeente gedaan worden via de subsidieregeling 
samenlevingsbeleid. 
In de loop van het jaar is vernomen dat er op 
gemeentelijk niveau een voornemen is om te 
komen tot een budget per kleine kern. Daarover 
zou dan beschikt kunnen worden om kosten  te 
dekken zoals voor een AED. Voor de 
bestedingsbevoegdheid wordt gedacht aan de 
vigerende belangenverenigingen in de gemeente. 
Op deze informatie zal het bestuur anticiperen. 

 
Middels contacten met Tjibbe de Boer kon vastgesteld worden dat de AED in 2008 
is aangeschaft en nominaal in 2018 in zijn geheel moet worden vervangen. Het 
bedrijf dat onze AED onderhoudt is verantwoordelijk voor de correcte werking. De 
BS is daarvoor niet aansprakelijk; een expliciete verzekering is niet nodig. 
Bovendien is nu duidelijk dat via een melding aan 112 (het landelijke 
alarmnummer) AED-gekwalificeerde personen opgeroepen worden voor 
hulp/ondersteuning. Er is echter geen overzicht van dergelijke personen in 
Spankeren/Dieren. Er zal daarom via een oproep in het informatiebulletin 
nagegaan worden of er in Spankeren belangstelling is voor deelname aan een 
AED-kwalificatiecursus resp. een herhaling-/opfriscursus reanimatie. Het AED-
apparaat mag overigens in noodgevallen door iedereen gebruikt worden. Bij 
inschakeling volgt er een to-the-point gesproken ‘wat-te-doen-instructie’.  

Nieuwe webpagina 

De content van de nieuwe website is voltooid. Daarbij is de nieuwe 
onderwerpindeling gevuld vanuit de databestanden van de oude webpagina’s. De 
nieuwe website is medio 2013 opengesteld. Er wordt nog gewerkt aan een ‘knop 
activiteiten’, waaronder toepasselijke informatie voor de Spankerse gemeenschap 
beschikbaar komt. Jan Hulsing en Bas Geerdink onderhouden de nieuwe site. 
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Redactie Informatiebulletin 

De dames Thea Baan en Loes Wosgien zijn de nieuwe redactieleden. Beide 
hebben een onderwijsachtergrond. Carla Hupjé nam afscheid. Carla is in 2006 
aangetreden in de redactie van het Informatiebulletin van de Belangenvereniging 
Spankeren. Zij was actief tot en met het voorjaarsnummer van dit jaar en daarmee 
ongeveer 8 jaar redactielid. Carla was hoofd- en eindredacteur tegelijk en heeft in 
die rol een structuur bedacht en ingevoerd voor de opmaak van het bulletin. 
 
Subsidie informatiebulletin 

Op basis van een daartoe door het bestuur ingediende aanvraag in het kader van 
de regeling ‘Subsidie samenlevingsbeleid’ heeft de gemeente Rheden weer € 700,-  
toegekend. We zijn de gemeente daarvoor erkentelijk. 

Voortgang realisatie Dorpsplan: 

Buurtbus Spankeren – Dieren (BBSD) 

De buurtbus heeft in de loop van de zomer de 10.000-ste passagier kunnen 
begroeten. Zoals bekend moeten er per maand minimaal 400 passagiers vervoerd 
worden. Dat betekent dat er half december 9.600 passagiers zouden moeten zijn 
ingestapt. Dat aantal is dus ruim behaald. 
Eind 2013 waren er zo’n 12.000 pas-
sagiers vervoerd. Dit is wel hoofdzakelijk 
te danken aan de passagierstoename in 
Dieren. Spankeren, waar het initiatief voor 
de buurtbus toch eigenlijk geboren is, blijft 
behoorlijk achter.De Buurtbus stopt vanaf 
maandag 16 december 2013 ook in 
Dieren-Zuid. Er zijn haltes aan het begin 
van de Zutphensestraatweg, bij de Oude 
Plataan, in de Kruisstraat, in de Lagestraat bij het Bastion en op de Doesburgse-
dijk.De bus rijdt inmiddels bijna twee jaar en we hebben de toezegging op zak dat 
hij nog tien jaar mag blijven rijden. Het bestuur constateert met vreugde deze 
geweldige ontwikkeling. 
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Realisatie wandelroute 

Op vrijdag 22 maart  was de officiële opening van het ‘Spankerens ommetje’. Het is 
een rondwandeling door Spankeren en het Spankerens buitengebied. 

Thema van de wandeling is de beek -die stroomt vanaf de sprengen bij Laag 
Soeren- en de cultuurhistorische elementen zoals De Bockhorst en de Geldersche 
Toren. De Belangenvereniging heeft een onderhoudscommissie opgericht om deze 
wandelroute (en ook de Bankjesroute) netjes te houden. Het onderhoudswerk 
houdt in dat maandelijks door 1 of 2 personen het pad geschoond wordt van 
zwerfvuil en dat er klein onderhoud wordt verricht. Het Hoveniersbedrijf Gebr. 
Rijneveld neemt het groot onderhoud voor haar rekening. Wij zijn hen daarvoor 
erkentelijk. Met de Gemeente Rheden is een formeel onderhoudscontract 
overeengekomen.  

Herinrichting van de sluiskom / activiteiten ‘De Sl uis’ 

Er dienden zich nieuwe kansen aan voor de sluis en directe omgeving. Het 
sluizencomplex zou zich uitstekend lenen voor toeristische activiteiten, zo stelden 
allerlei plannen. Ook  restaurant De Sluis zou hierin een rol spelen. Een en ander 
leek zo overgenomen uit het Dorpsplan-hoofdstuk ‘Sport en recreatie’. Als BS-
bestuur hebben we de ontwikkelingen ondersteund middels een brief aan de 
gemeente.  De situatie is echter op een dood spoor beland nadat de 
gemeenteraad besloot om geen budget beschikbaar te stellen. Alleen een 
aanmerkelijke private financieringsinjectie lijkt een en ander weer op gang te 
kunnen krijgen. De Stichting Apeldoorns Kanaal geeft echter niet op. 

Wonen / Albany-terrein 

Sinds vezelfabriek Albany in 2004 uit Spankeren vertrok, volgden de plannen voor 
het terrein elkaar in sneltreinvaart op. Bouwfonds kocht het terrein met het doel er 
enkele honderden huizen te bouwen. Dat ging niet door. Ook een later ontwikkeld 
plan om er veel minder woningen te bouwen haalde het niet. In 2010 kwam het 
Albanyterrein in het nieuws in verband met een mogelijke grondruil. Gazelle zou 
verhuizen naar het Albanyterrein en Bouwfonds zou op het terrein van Gazelle 
woningen bouwen. Ook dat ging niet door; de Gazelle-directie besloot op haar 
eigen terrein te blijven. In 2012 presenteerde iemand uit Leuvenheim zich wat 
voorbarig als de nieuwe eigenaar van het toen nog nagenoeg volledig van 
gebouwen voorziene terrein. Er kwamen plannen voor kleinschalige bedrijven met 
aanpalend wonen. Die koop werd echter nooit gesloten. Toen deze opties allemaal 
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op niets uitliepen besloot de makelaar in overleg met Bouwfonds de aantrekke-
lijkheid van het terrein te vergroten door het terrein bouwrijp te maken en geheel of 
gedeeltelijk te koop aan te bieden. Er is nu sprake van de vestiging van een 
Apeldoorns bedrijf. Het bestuur volgt de ontwikkelingen.  

Buitengebied / herbestemming van het Soerense Broek  als natuurgebied 

Aan de Broekdijk is het Soerense Broek gelegen. Het gebied is eigendom van 
Natuurmonumenten, heeft een agrarische bestemming, maar de natuur mocht er 
zijn gang gaan. Natuurmonumenten heeft er het afgelopen jaar echter flink 
ingegrepen. De hele bovenstructuur is verwijderd. Er blijkt nieuwe natuur-
ontwikkeling geïnitieerd te worden. Middels een brief is bij de gemeente navraag 
gedaan naar de formele situatie m.b.t. de wijzigingen in de bestemming van het 
Soerense Broek in relatie tot de kaders in ons Dorpsplan voor de ontwikkeling van 
het buitengebied. Daarin spreken wij uit dat ‘mogelijkheden tot blijvende 
ontwikkeling van de agrarische bedrijven in stand gehouden moeten worden’. 

Groen / bomen aan de Kerkweg 

Minder regels, minder procedures. Dat was de aanleiding voor de gemeente 
Rheden om de regels voor het kappen van bomen te veranderen. De 
gemeenteraad heeft daarop besloten dat voor het kappen van bomen voortaan 
alleen een vergunning nodig is als deze boom staat op een nieuw vast te stellen 
‘lijst bijzondere bomen’. Samen met de georganiseerde (groene) 
belangenorganisaties uit de gemeente is zo’n lijst opgesteld. De bomen aan de 
Kerkweg staan op die lijst maar geven hinder voor de aanwonenden. Dat is door 
hen aangekaart. De gemeente heeft daarop enkele bijeenkomsten voor de 
aanwonenden belegd. Hierbij is het initiatief uitgegaan van de gemeente. Tijdens 
deze bijeenkomsten bleek er een meerderheid te zijn voor het kappen van een 
aantal van de huidige bomen en over te gaan tot nieuwe aanplant. In de nieuwe 
situatie komen er dan minder en andersoortige bomen terug. De 
Belangenverenging heeft er voor gekozen dit proces op afstand te volgen. De 
aanvankelijk verleende vergunning voor de voorgenomen kap van de lindebomen 
aan de Kerkweg is weer ingetrokken vanwege de genoemde lijst. Het plan zoals 
dat met de bewoners van de Kerkweg is gemaakt past echter wel in het 
gemeentelijk groenbeleid. De gemeente stelt daarom haar best te doen om de 
afspraak met de bewoners na te komen. De algemene plaatselijke verordening, 
waarin gemeentelijke regels zijn vastgelegd (zoals de regels voor het kappen van 
bomen) zal daarom worden geëvalueerd. De evaluatie start in april-mei 2014 en 
gebeurt wederom met vertegenwoordigers van de binnen de gemeente 
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georganiseerde belangenverenigingen. Wanneer dit werkelijkheid wordt zal het 
bestuur zich tijdig beraden op de in te nemen standpunten, m.a.w. nagaan 
waarmee het gemeentelijke/Spankerense groen- en bomenbeleid gediend is. 

Verkeer 
 
De uitvoering van de Traverse-plannen zal, zoals al vermeld, uitwerking hebben op 
de uiteindelijke afronding van de renovatie van de N348 bij de sluis maar ook op 
de vernieuwing van de N786 (Burgemeester De Bruinstraat / Kanaalweg) en de 
aansluiting op de Edybrug. De Belangenvereniging volgt de ontwikkelingen 
nauwgezet en zal zo nodig bij de officiële instanties aan de bel gaan hangen. 
Maar ook de verkeersveiligheid in het dorp behoeft aandacht. Er blijkt nogal eens 
te hard te worden gereden. Met de politie is hierover contact geweest. 
Tenslotte; het wachten is op uitvoeringsplannen ten aanzien van de vernieuwing 
van riolering en herinrichting van de Dorpsweg. Met de gemeente is afgesproken 
dat hierover tijdig van gedachten zal worden gewisseld. 

Overige zaken. 

VKK / Vereniging Kleine Kernen in Gelderland 

De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een organisatie met dorpsbelangen-
organisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in 
stand te houden en te verbeteren. De BS is lid. De BS heeft in 2013 niet 
deelgenomen aan VKK-projecten. 

Platform Belangen Organisaties Rhedense Dorpen 

Dit initiatief beoogde de besturen van de dorps- en wijkbelangenorganisaties uit de 
gemeente Rheden met elkaar in contact te brengen. Doel was om te bezien op 
welke wijze zij elkaar op een aantal gebieden of thema's kunnen ondersteunen om 
contacten met de gemeente op enigerlei wijze te stroomlijnen.  
Het BS-bestuur heeft hierin ook in 2013 geen echt nut kunnen herkennen.    
Op initiatief van wethouder Tiemens, coördinerend wethouder kleine kernen, is er 
wel weer een onderling informatief overleg geweest. Dit was erg plezierig en nuttig. 
De hoop is uitgesproken om op die manier contact te houden. Veel zal echter af 
hangen van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in 2014 en de daaruit 
voortkomende nieuwe Collegesamenstelling. 
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RONA / ‘Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking ( van de Betuweroute) ’  

B&W van de gemeente Rheden hebben aan de formateurs van het kabinet een 
brief gestuurd waarin zij gevraagd hebben het treinverkeer door de gemeente 
Rheden (en dus ook door ons Spankeren) niet te laten toenemen. Door de 
aanhoudende activiteiten van de RONA is de locale en provinciale politiek 
gemobiliseerd tegen uitbreiding van het goederenvervoer. Den Haag is van de 
ernstige bezwaren op de hoogte gesteld. Iedereen in de regio is alert op 
(ongewenste) ontwikkelingen. Er is zelfs een additionele groepering opgestaan: de 
Stichting Spoorhinder. Inmiddels is de finale besluitvorming opgeschoven naar 
medio 2014. In de tussentijd worden een aantal alternatieve trajectmogelijkheden 
uitgewerkt en van een MER (milieueffect rapportage) voorzien. Het bestuur volgt 
de voortgang nauwgezet. 

Bestuur Dorpshuis 

De vertegenwoordiging van de BS in het bestuur van het Dorpshuis werd ingevuld 
door Wim Schrader.  

Voorts.    

Een boerderijenroute? In het verlengde van de in het voorjaar van 2013 officieel 
geopende ‘wandelroute beken en sprengen’ (het ‘Spankerens ommetje’) is het 
mogelijk om een ‘boerderijenroute Spankeren’ te realiseren. Een boerderijenroute 
zien we in principe als een verdere invulling van de in ons Dorpsplan verwoorde 
stimulering van recreatie-mogelijkheden. Daarvoor is wel een additionele subsidie-
aanvraag bij de gemeente nodig. Het al genoemde overleg met wethouder 
Tiemens heeft opgeleverd dat er door de gemeente nagegaan wordt of er 
middelen uit het Dorpsplanbudget ingezet kunnen worden en onder welke 
voorwaarden dit kan. Door de gemeente wordt hierbij wel belangrijk gevonden dat 
duidelijk blijkt dat de realisatie van de gevraagde app/beschrijving van de wandel-
/fietsroute door de dorpsgemeenschap gedragen wordt. De BS heeft het gedragen 
worden van dit initiatief in een apart (e-mail)bericht tot uitdrukking gebracht. 

Met een e-mailbericht van 3 december j.l. heeft de gemeente vervolgens gezegd 
voor de financiering afhankelijk te zijn van een nog af te sluiten landschapscontract 
met de provincie. De gemeente heeft daarin ruimte opgenomen voor de 
boerderijenroute, maar kan voorlopig geen uitsluitsel geven voor een bijdrage. De 
belangenvereniging wordt op de hoogte gehouden. 
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100 jarig jubileum Wilhelmina. 

Dit jaar bestaat de Muziekvereniging Wilhelmina 100 jaar. En dat gaat gevierd 
worden. Het volledige programma vindt u in dit boekje. Wij willen beginnen met een 
interview met de heer Kees Buter, voorzitter van de Vereniging. 

Wie is Kees Buter? Hoe kwam hij bij de Muziekvereniging Wilhelmina terecht? 

Kees Buter is al jaren gelukkig getrouwd met Angelina, zij hebben 2 grote zoons en 
wonen in Dieren. Kees werkt al 35 jaar bij de Kamer van Koophandel in Arnhem 
als bedrijfsvoorlichter. Als kind zat Kees op de Prinses Beatrixschool en daar werd 
door iemand van Wilhelmina informatie gegeven over de vereniging en zo begon 
Kees als 12-jarige met het leren van noten en het bespelen van de altsaxofoon. Op 
zijn 19e schakelde hij over op de s-bas. 

Ongeveer 6 jaar geleden werd er een nieuwe voorzitter gezocht en Kees stelde 
zich beschikbaar. Nu met het jubileum is het een extra drukke tijd voor iedereen, 
want Kees benadrukt dat er een actief bestuur is met een Jubileumcommissie en 
een Supportersvereniging. Deze Supportersvereniging is erg belangrijk voor de 
Vereniging en zij ondersteunt Wilhelmina. Zij halen elke 6 weken oud papier op en 
organiseren de Wilspa. 

Wilhelmina heeft een mooi orkest (25 mensen) en Jeugdorkest ( 8 kinderen). De 
dirigent is Christian Ansink. 

Vooral de Jeugd is ook erg belangrijk, de kinderen krijgen de lessen vanuit de 
Vereniging door goed opgeleide mensen en zij betalen een kleine eigen bijdrage. 
De instrumenten zijn in bruikleen. Bij de Feestweek worden ook de schoolkinderen 
betrokken. Kees vertelt ook nog dat 80 tot 90% van de leden een bijdrage levert. 

Alle informatie vindt u op de website www.wilhelmina-spankeren.nl En er komt ook 
nog een krant met de nodige informatie. 

Tot slot de wensen van Kees voor de toekomst of zoals hij zelf zegt voor de 
volgende 100 jaar: meer spelende leden erbij. 

Wij wensen iedereen veel plezier bij het 100-jarig jubileum. 
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.  

Op 21 Juli 2014 bestaat Muziekvereniging Wilhelmina uit Spankeren precies 100 
jaar. Om dit heugelijke feit feestelijk te vieren heeft de Jubileumcommissie van 
Muziekvereniging Wilhelmina een aantal muzikale activiteiten gepland. 

• Woensdag 14 mei : Instrumententuin & open repetitie van 
opleidingsorkest en fanfare 

• Donderdagmiddag 15 mei : Muzikale activiteit met leerlingen van de 
prinses Margriet school 

• Vrijdag 16 mei : Concert door het fanfarekorps “Bereden 
Wapens” ( Koninklijke Landmacht) 

• Zaterdagmiddag 17 mei : Open podium voor verenigingen uit de 
omgeving. 

• Zaterdagavond 17 mei : Feestavond met een optreden van party    
band Bolero uit Zevenaar  met zanger Edgar Lutke.     

• Zondagmiddag/avond 18 mei :Play-In o.l.v. dirigent Christian Ansink 

Naast de ‘feestweek’ staan de volgende activiteiten gepland; 

• Zondagmiddag  29 juni  : Receptie, Tentoonstelling & Reünie op De 
Gelderse Toren  

• Zaterdagavond 6 december : Groots Jubileumconcert door 
Muziekvereniging Wilhelmina in de Ontmoetingskerk te Dieren. 
     
Oud-leden opgelet! 
Voor de reünie zijn we op zoek naar oud leden van onze vereniging. Bent u ooit 
lid geweest van Wilhelmina, of kent u iemand, stuur dan een email naar het 
secretariaat en u krijgt informatie over het jubileum en alle activiteiten. 
Aanmelden voor de Play-in of de reünie kunt u doen bij het secretariaat, Willie 
Eskes  via e-mail: info@wilhelmina-spankeren.nl of telefoon 0313 450295.   
Meer informatie over het 100 jarig Jubileum, kijk op www.wilhelmina-
spankeren.nl. 
Dit jubileum wordt enthousiast ondersteund door de Supporters Vereniging 
Wilhelmina (SVW).  
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 Kerktoren in de steigers.  

Zoals misschien niet iedereen weet, is de toren van de Spankerense kerk 
eigendom van de gemeente Rheden. In de tijd dat de Fransen het in Nederland 
voor het zeggen hadden, is er een duidelijke scheiding gekomen tussen kerk en 
staat. De kerk kreeg het schip van de kerk, de kerkzaal. De staat, in dit geval de 
gemeente, kreeg de toren. Na de Franse tijd is dit zo gebleven. De gemeente 
Rheden heeft het eigendom en ook het onderhoud van vijf kerktorens. 

Vorig jaar heeft de gemeenteraad geld uitgetrokken voor groot onderhoud aan 
deze torens. In december is het werk in Velp van start gegaan met het opknappen 
van de toren van "De Oude Jan". Voor Spankeren betekent het, dat gedurende de 
maand april de toren in de steigers zal staan. Het werk zal zo uitgevoerd worden 
dat de kerk gewoon gebruikt kan worden. 

Wat gaat er allemaal gebeuren? De haan boven op de toren wordt opnieuw 
verguld. Wie goed opgelet heeft, heeft gezien dat de haan al verwijderd is. De 
toren wordt van buiten schoongemaakt, er groeit mos op. Hier en daar worden 
tufstenen blokken vervangen en waar het voegwerk slecht is, wordt dit ook 
vervangen. Achter in de kerk hangt een bouwtekening waar precies op 
aangegeven is wat waar gaat gebeuren. 

Min of meer toevallig vindt er 
tegelijkertijd nog iets anders plaats in de 
kerktoren. De gemeente heeft M-FM 
Streekradio toestemming gegeven om 
boven in de toren een steunzender te 
plaatsen. Radio M-FM is een locale 
radiozender met nieuws voor de 
gemeente Rheden. Meer over deze 
organisatie kunt u lezen op hun 
website: www.m-fm.nl.  

 

Namens de kerkrentmeesters, 

Jan Burgers. 
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Motorclub Spankeren . 

Op  zaterdag 6 september 2014 wordt voor de 
11e keer de motortoertocht Spankeren 
georganiseerd. Na 10 jaar vonden John 
Haverkamp en Mike Schillemans het tijd om het 
stokje over te dragen. Tijdens de laatste 
toertocht zijn zij namens alle rijders bedankt en 
is hen een attentie overhandigd. 

Inmiddels is er een nieuw organisatiecomité van 
start gegaan om de traditie van het eendaagse 
motorevenement in ere te houden. Het comité 
bestaat uit Jan van den Enk, Herbert Fransen, 
Bert Berenpas en André Maalderink. 

Het start- en eindpunt is ook dit jaar weer bij “De Sluis”. De tocht is toegankelijk 
voor motorrijders uit Spankeren of zij die er in het verleden gewoond hebben. Dit 
laatste ter beoordeling van de organisatie. 

Ook dit jaar zal de  tocht van ongeveer 200 km gaan door mooie streken.  In de 
afgelopen 10 jaar hebben we natuurlijk al heel wat moois van Nederland en 
Duitsland gezien. Nooit een regenachtige dag gehad en die traditie willen we graag 
voortzetten. Het plezier van het gezamenlijk motorrijden staat natuurlijk voorop. De 
motorclub is bereikbaar onder het e-mailadres: mcspankeren@gmail.com. Ook 
kunt u ons liken op facebook “motorclub spankeren”. Wil je meerijden op zaterdag 
6 september 2014 mail ons dan je e-mailadres zodat we je later dit jaar een 
uitnodiging kunnen sturen.  

Namens het organisatiecomité,  André Maalderink. 

 

 Rectificatie overlijden Wim Schrader 

Tot onze grote spijt moesten wij u in het winternummer van dit informatiebulletin 
melden dat onze penningmeester Wim Schrader was overleden. In het stuk ‘in 
memoriam’ stond 18 september als overlijdensdatum. Dat moest zijn 18 december. 
Wij bieden onze verontschuldiging aan voor deze pijnlijke fout. 

Martin van Gessel en Bas Geerdink, namens het bestuur. 
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Het Dorpshuis Spankeren zoekt…… 

Stichting Dorpshuis Spankeren (SDS) is actief voor heel jong (Dans en Drama), 
gezellig (Darten, Kaarten en Pubquiz) tot sociaal (Spanso-55) publiek. 
Vrijwilligers uit Spankeren en Dieren maken dit mogelijk. 
 
Om nog meer activiteiten te kunnen ontplooien is het bestuur op zoek naar 
vrijwilligers  die willen helpen bij bestaande activiteiten maar zoekt ook mensen 
die nieuwe ideeën voor extra activiteiten hebben en dit ook willen organiseren. 
Wil je meewerken aan ‘ons’ Dorpshuis, meld je dan! 
 
Het Dorpshuis heeft op diverse avonden nog ruimte vrij. Weet je een organisatie of 
vereniging die ruimte voor repetitie, vergadering of activiteit zoekt, laat het ons dan 
weten. Wij zoeken nieuwe huurders.  

Stichting Dorpshuis Spankeren is op zoek naar kandidaten om toe te treden tot het 
stichtingsbestuur. Heb je interesse om het bestuurdersvak te leren, of heb je al 
ervaring? Meld je dan aan voor een gesprek. Wij leggen graag uit wat het 
besturen inhoud. Samen kunnen we dan bepalen hoeveel tijd je wilt of kunt 
besteden aan deze boeiende hobby.  

Dus ben je op zoek naar een gezellige tijdsbesteding, wil je iets organiseren, wil je 
meer weten over het Stichtingsbestuur of weet je een potentiële huurder, bel of    
e-mail dan met Wilma Vellema. Zij kan je van alles vertellen over de 
mogelijkheden. 

Wilma is bereikbaar op  0313 415 815 of via e-mail info@dorpshuis-spankeren.nl. 
maar je kunt natuurlijk ook altijd een van de andere bestuursleden aanspreken. 
Doen!! 

Meer informatie over het Dorpshuis? Kijk op www.dorpshuis-spankeren.nl 
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Glasvezel in Spankeren? 

Iets over de techniek door Martin van Gessel. 

Tegenwoordig worden voor de communicatietechniek steeds meer glasvezelkabels 
gebruikt. Het is goedkoper materiaal, dat goedkoper kan worden aangelegd. En 
het zorgt voor snellere verbindingen. Via glasvezel worden digitale signalen 
verzonden door middel van laserlicht. Dit licht gaat constant aan en uit. Hoe sneller 

dit gebeurt, des te sneller de informatie kan worden 
verstuurd. Een glasvezel communicatie systeem is 
opgebouwd uit vier belangrijke componenten: de zender , 
de optische vezel , een optische generator , en een 
optische ontvanger . De zender verzamelt en codeert de 
informatie, en vormt het primaire signaal voor de 
optische vezel. De optische generator past het signaal 
zodanig aan, dat het geschikt is voor verzending via het 
optische kanaal. Er kunnen meerdere kanalen in één 

glasvezel en meerdere glasvezels in één kabel. Optische vezels zijn er in twee 
belangrijke soorten; de variatie zit hem in de grootte van de kern.Aan de 
ontvangstzijde decodeert een ontvanger het signaal en zet het om naar een 
bruikbaar signaal voor uw TV en/of computer. Dat is het downloaden.Uw computer 
kan natuurlijk ook als zender fungeren; bijvoorbeeld wanneer u een e-mailbericht 
verstuurt. En dat is uploaden. 

Ellende 

Omdat het signaal in feite uit licht(golven) bestaat is de verplaatsingssnelheid heel 
groot en de communicatieverbinding dus snel. Maar helaas gaat dat niet voor niks; 
ook hier geldt een behoudswet. De term behoudswet  is een begrip uit de 
klassieke natuurkunde en uit de scheikunde. Met een behoudswet wordt uitgedrukt 
dat een aantal eigenschappen van een systeem constant zijn als er geen externe 
factoren een rol spelen. De behoudswetten worden vaak gebruikt om allerlei 
problemen in de natuurwetenschappen gemakkelijk op te lossen zonder in detail te 
hoeven treden. Voorbeelden van behoudswetten zijn: de wet van behoud van 
energie en de wet van behoud van massa. Minder bekend misschien, maar zeker 
van belang, is de wet van behoud van ellende. Die wet zegt: binnen een gesloten 
systeem blijft de totale hoeveelheid ellende constant. Als het ene probleem wordt 
opgelost zal daardoor het volgende probleem ontstaan. 
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Met betrekking tot glasvezel is er ook van die ‘ellende’. Snelheid kost namelijk geld! 
Hoe groter de kabelcapaciteit en daarmee hoe meer kwaliteit van TV-signalen en 
telefoonverbindingen en hoe hoger de snelheid van het up- en downloaden van uw 
computer, zoveel te meer moet er betaald worden! Kijk maar op de internetpagina 
van de firma ‘Reggefiber’. Glasvezel is dus niet alleen maar hosanna. 

Spankeren 

Nu er in Dieren glasvezelkabel komt wordt er ook in Spankeren de vraag 
opgeworpen; ‘en wij dan?’ Uit contacten met de kabelprovider is duidelijk geworden 
dat wij voorlopig niet voorzien worden. Het Apeldoornskanaal blijkt een barrière. 
Een glasvezelkabel onder het kanaal door kost veel extra geld. Nog meer ellende 
dus. Of toch niet? Nú geen glasvezel betekent ook nú geen meerkosten voor uw 
TV en internet. En daarmee bent u misschien toch tevreden? Het oude gezegde 
‘komt tijd, komt raad’ heeft ook wel zijn waarde. 

 

Spankeren Samen 

Spankeren Samen is een feit, we gaan starten!                                                                                  
Spankeren Samen staat voor bemiddeling tussen vraag en aanbod voor burenhulp  
Na een aantal bijeenkomsten waar ook de nodige vrijwilligers zich hebben 
opgegeven, zijn we tot de conclusie gekomen dat er voldoende enthousiasme in 
Spankeren is om te kunnen starten. We hebben een werkgroep gevormd en alles 
goed voorbereid, op de ledenvergadering van Belangenvereniging Spankeren op 
25 maart a.s. gaven we een voorlichting over waar we voor staan, we starten in 
principe  op 17 mei a.s. We zijn in overleg met Wilhelmina om Spankeren Samen 
officieel met een feestelijk tintje, van start te laten gaan. Hiermede doen we tevens 
een beroep op nieuwe kandidaten vrijwilligers om zich bij ons te melden. Ook voor 
vragen om hulp kunt u bij ons terecht. 

Meer informatie kunt u vinden op onze website: www.spankerensamen.nl                                                                 
U kunt ook bellen met ons secretariaat:                                                                                                           
tel. 06-42701262, of mailen  naar: secretariaat@spankerensamen.nl                                                    
Kandidaat vrijwilligers kunnen mailen naar:  vrijwilliger@spankerensamen.nl.                                                                                                                   
Voor hulpvragen kunt u bellen op maandag, woensdag en vrijdag  tussen 10.00 tot 
11.00 uur met 06-2320504 of mailen naar hulpvraag@spankerensamen.nl.                                                              
Wij nemen dan contact met u op voor meer info.                                                                                     



18 

 

WANDELPLEZIER LANGS BANKEN, BEKEN EN SPRENGEN  

Het wandelseizoen komt eraan!  De komende maanden is de natuur op z’n mooist, 
dus dan kunnen we er met z’n allen heerlijk op uit. Wandelen rond Spankeren is 
dan natuurlijk heerlijk. De routeboekjes voor het ‘Wandelen langs beken en 
sprengen’ zijn voor € 2,50 te koop bij het secretariaat van de Belangenvereniging 
(zie achterin dit bulletin). Bij de Luchte zijn ook de boekjes voor de Bankenroute te 
verkrijgbaar.  

     

Zorg bij het wandelen wel voor stevige schoenen en een lange broek. De natuur 
tiert af en toe zo welig dat bepaalde delen van het pad soms lastig doorgankelijk 
zijn. Deze stukken (langs het water en achter de dijk) zijn eigendom van het 
Waterschap Vallei en Veluwe. Het Waterschap verzorgt het maaiwerk en is daarbij 
gehouden aan de Flora-en Faunawet. Dit betekent dat er beperkt gemaaid mag 
worden en dat er een periode in juni en juli is dat er helemaal niet gemaaid mag 
worden.  

ONDERHOUD WANDELROUTES 

Om de wandelroutes verder netjes te houden en te zorgen dat de banken, bordjes 
en overstapjes in orde zijn worden de wandelingen iedere maand geschouwd. Dit 
schouwen gebeurt door 1 of 2 mensen van de onderhoudsgroep, die beurtelings 
de wandelroute nalopen en zwerfvuil meenemen. 
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Als er gebreken aan de bordjes of overstapjes zijn dan worden die gemeld en 
gerepareerd door GWW-Ingenieurs en/of Tjibbe de Boer. Als er gemaaid of 
gesnoeid moet worden, gebeurt dat geheel belangeloos door de firma Rijneveld, 
waarvoor dank. Bij een aantal banken van de Bankenroute wordt heel trouw door 
aanwonenden gemaaid en zwerfvuil opgeruimd. Daarnaast worden alle banken 
ook jaarlijks schoongemaakt. 

AANMELDEN ONDERHOUDSGROEP 

Een 10-tal mensen helpen mee in deze onderhoudsgroep, maar omdat vele 
handen licht werk maken, zijn mensen die mee willen helpen altijd van harte 
welkom. Voor aanmelding voor de onderhoudsgroep kan een e-mail bericht 
gestuurd worden naar Bea Waterborg (bea.waterborg@upcmail.nl) bestuurslid 
Belangenvereniging Spankeren en lid van de Werkgroep Sport en Recreatie. 

Spanso 55+ 
 
De leden van SPANSO 55 +  hebben  in de eerste maanden van 2014 weer 
diverse leuke bijeenkomsten  gehad. 
Het oude jaar werd afgesloten met een gezamenlijk etentje: een stamppottenbuffet 
verzorgd door de Luchte. Dat was weer een groot succes. 
De bijeenkomsten in januari, februari en maart werden vrijwel allemaal in eigen 
huis gehouden. Door de onzekerheid over de te ontvangen subsidie is het moeilijk 
activiteiten te plannen, die  financiële verplichtingen met zich meebrengen. 
Wel brachten wij gezamenlijk een bezoek aan de film: De nieuwe Wildernis in 
filmzaal Theothorne. Op 27 maart gingen wij naar de Glasblazerij in Laren Gld.  
Op 10 april spelen wij bingo.  
 
Het is jammer dat wij steeds in onzekerheid verkeren over regelingen waar de 
gemeente het voor het zeggen heeft. 
Problemen hadden wij toen werd aangekondigd dat de tijden dat er alcohol 
geschonken kan worden zodanig zijn vastgesteld, dat er tijdens onze 
soosactiviteiten geen glaasje met alcohol kan worden geschonken. Gelukkig 
hebben wij nu toch speciale toestemming voor onze soos gekregen. Wij mogen 
tijdens onze bijeenkomsten in het Dorpshuis bij uitzondering wel een drankje met 
alcohol schenken. Een definitieve regeling is ons nog niet bekend. 
Onze soos telt inmiddels 61 leden. Wij houden het gezellig. Wie lid wil worden kan 
bellen met 06 25367778. Voor de activiteiten in de komende maanden verwijzen 
wij naar de agenda in dit bulletin.  
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DND bestaat 15 jaar . 

Dennis de Ruiter en Linda Peppelman, de Carlo en Irene van Spankeren, kennen 
elkaar al van jongs af aan. Als kleine kinderen speelden ze al samen buiten en 
jaren later werden ze allebei actief in het Dorpshuis. Er werden moordavonden en 
speurtochten georganiseerd en danstheater Spanky werd opgericht. Daaruit 
vloeide Dans en Drama voort, een theatergroep voor kinderen van 6 tot en met 13 
jaar. Al 15 jaar lang wordt er gewerkt vanuit een vast concept: een hedendaags 
sprookje wordt in een nieuw jasje gestoken. De 18 deelnemende kinderen hebben 
allemaal een rol in de voorstelling. Iedereen zegt wat, doet mee aan een dans en is 
meerdere malen te zien op het podium. Na de zomervakantie wordt er begonnen 
met het oefenen voor de voorstelling in februari.  

Linda en Dennis hebben, samen met Marjolein Spee uit Dieren, het gekozen 
sprookje dan al helemaal bewerkt en DND-proof gemaakt. Ze weten precies wie 
welke grappen gaat maken, de sterren van de hemel zal gaan dansen, de rol van 
de immer terugkerende Roodkapje gaat vertolken of zal gaan schitteren in een 
hoofdrol. Linda: “Je weet op een gegeven moment wat een kind kan. We zien het 
voor ons wie welke rol gaat spelen, dat gaat eigenlijk vanzelf.” De 
randvoorwaarden als licht, decor, kostuums en muziek worden door een hechte 
groep helpende oud-leden en ouders perfect in orde gemaakt. Dennis: “Maar de 
kinderen maken de voorstelling.”  

De oplettende toeschouwer herkent de grappen voor insiders, knipoogjes naar 
eerdere voorstellingen en de autobiografische geintjes van de makers. Vooral met 
zichzelf wordt flink de spot gedreven. Er komt weer ruimte op de wachtlijst, ook 
voor kinderen uit Dieren. Je hoeft helemaal niet goed te kunnen dansen of 
toneelspelen, als je het maar wel héél erg leuk vindt om te doen. Een enge auditie 
zoals bij  “The Voice” bestaat bij DND niet, iedereen is welkom. Er wordt een half 
jaar lang op zaterdagmiddag in een ontspannen sfeer in het Dorpshuis 
gerepeteerd.  

“Kinderen zien genieten en groeien, daar gaat het ons om. Zolang het leuk én een 
uitdaging blijft, gaan we nog jaren door met DND”. Overal wordt inspiratie vandaan 
gehaald: een leuke film, spannend boek, mooie foto of  een zomers uitstapje. Wel 
raken de reguliere sprookjes een beetje op, er hebben er al heel wat de revue 
gepasseerd. En nee, een tipje van de sluier voor de voorstelling van 2015 kunnen 
en willen de twee duizendpoten nog niet geven. Dat blijft zoal  ieder seizoen een 
goed bewaard geheim……. 
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Uit de algemene ledenvergadering van 25 maart  

Dinsdag 25 maart was het weer zo ver; om half acht ’s avonds in het Dorpshuis, de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging. Zo’n veertigtal 
Spankenaren zorgden voor een goed gevulde zaal. Het bestuur legde voor hen 
verantwoording af over de activiteiten in het afgelopen jaar. Dat gebeurde via een 
jaarverslag (zie elders in dit bulletin) en via een jaarrekening. Die jaarrekening was 
tevens aanleiding om stil te staan bij het overlijden van Wim Schrader, op 18 
december j.l.  Wim’s zorg en betrokkenheid bij het wel en wee van de BS werden 
door de voorzitter nog eens gememoreerd. Daarna kwamen de formele zaken. Het 
jaarverslag en de jaarrekening werden vastgesteld. Bea Waterborg is vanaf 
oktober van 2013 als tweede penningmeester opgetreden. De constatering door de 
kascommissie van een niet te traceren kastekort werd, gelet op de bijzondere 
omstandigheden, door de aanwezige leden geaccepteerd. Het bestuur kreeg 
goedkeuring / decharge voor de financiële rapportage over 2013. De contributie 
werd gehandhaafd op € 5,- Vervolgens kwamen de bestuursmutaties aan de orde. 
Martin van Gessel en Gerard Hummelman werden herkozen, Cindy van de 
Meerendonk en Harold Smeltink als nieuw bestuurslid gekozen. Jan Burgers en 
Bas Geerdink beëindigden hun bestuurslidmaatschap. Voor Jan betekende dit een 
afscheid na 21 jaar. Daar werd dan ook bij stilgestaan. Markante punten in dat 
tijdsbestek waren het positioneren van de, bij zijn aantreden, nieuwe 
belangenvereniging en het komen tot een Dorpsplan. Jan memoreerde daarnaast 
de realisatie van het boek ‘Spankeren; nooit van gehoord’. Onze voorzitter, Bas 
Geerdink, trad ook af. Naar eigen zeggen kon Bas het voorzitterschap en daaruit 
voortvloeiende posities als belangenvertegenwoordiger, niet sporend krijgen met 
persoonlijke waardeoordelen. Het bestuur bedankte Jan en Bas voor hun inzet en 
werk met bloemen en een paar attenties. De leden bekrachtigden hun waardering 
voor het werk van Jan en van Bas met applaus. Een en ander heeft echter tot 
gevolg dat er vooralsnog geen voorzitter is. Het bestuur zal zich bezinnen op ‘hoe 
verder?’  

Na de formele zaken kwam het informatieve deel van de vergadering; het initiatief 
‘Spankeren Samen’ en het werk van Natuurmonumenten in het Soerense Broek. 

De werkgroep Spankeren Samen is opgezet door 4 dorpsbewoners samen met 
Jos Meerssman, de buurtcoach voor Spankeren van VIVA Rheden. Zij hebben 
eind 2013, naar aanleiding van een dorpsbijeenkomst over leefbaarheid en sociale 
samenhang, het initiatief genomen voor een burenhulpdienst. De toelichting op het 
hoe en wat gebeurde aan de hand van de website www.spankerensamen.nl   
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Daarna was het de beurt aan Hans van Dijk en Wilco Zwaneveld van 
Natuurmonumenten. Met name Wilco liet aan de hand van een Powerpoint-
presentatie met prachtige foto’s zien wat de bedoeling is van de huidige grote 
ingreep in het Soerense Broek. Men wil de oorspronkelijke flora en fauna 
terugbrengen in het gebied (de situatie van voor 1940). Dat betekent de grond 
armer maken door afgraven van de toplaag en de oppervlakte natter maken door 
het verwijderen van sloten. Na deze twee maatregelen wordt vooralsnog de natuur 
de vrije hand gegeven. Met name dit laatste roept nogal wat bedenkingen op bij de 
Spankerense agrariërs. Men vreest hinder van schadelijke planten en last van de 
vernatting van de bodem. Deze bedenkingen hebben ze ook laten horen. Zelfs in 
De Gelderlander van dezelfde dinsdag komt dit tot uitdrukking. De mensen van 
Natuurmonumenten verzekerde echter dat er met de boerenbelangen rekening 
wordt gehouden. De discussie werd tot na de formele sluiting van de vergadering 
(bij een drankje) voort gezet. 

 

 

AGENDA  

April 2014  

  5 april    Country line dance in het Dorpshuis. 
10 april    Spanso 55+     Paasbingo in het Dorpshuis. 
12 april     Inzameling oud papier. 
12 april     Darten in het Dorpshuis. 
19 april     Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur. 
19 april     Kaarten in het Dorpshuis. 
 

Mei 2014 

  3 mei    Country line dance in het Dorpshuis. 
  8 mei    Spanso 55+     Bezoek aan de Zandsculpturen in Garderen. 
10 mei    Kaarten in het Dorpshuis. 
17 mei    Darten in het Dorpshuis. 
17 mei    Gifbus op het Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur. 
22 mei    Spanso 55+ Soosactiviteit vanuit de Oranjerie in het Carolinapark. . 
24 mei    Inzameling oud papier. 
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Juni 2014. 

  5 juni    Spanso 55+  Voorlichting door de politie over veiligheid. Dorpshuis. 
  7 juni    Country line dance in het Dorpshuis. 
14 juni    Darten in het Dorpshuis. 
19 juni    Spanso 55+ Bezoek aan tuin de Hofstede in Leuvenheim. 
21 juni    Gifbus Kerkplantsoen van 9.45 tot 10.45 uur. 
27 en 28 juni Oranjefeest. 
 

 

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 e-mail 
Voorzitter : …………..(vacant) 
Secretaris : Martin van Gessel, Dorpsweg 12 843583 martin.van.gessel@gmail.com 
1e penningmeester :……………(vacant) 
2e penningmeester :Bea Waterborg,        Dorpsweg 28         419235       bea.waterborg@upcmail.nl 

 
Overige bestuursleden 
 
Jan Hulsing, Overweg 39  421829 
Gerard Hummelman, Dorpsweg 10,  414316 Beheerder Spankerens Archief 
Wim Jonkers, Kappersweg 2  619217 
Cindy van de Meerendonk, Bockhorstweg 10  414566 
Piet Nicolaï, Loohof 59  416442   
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33  420711 
Harold Smeltink, Loohof 13                     416381 
 
Redactie van dit bulletin: 
Thea Baan   422492        baan32@zonnet.nl 
Loes Wosgien   843508        loeswosgien@gmail.com 
Gerard Hummelman  414316 
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  (de Gelderlander) 


