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VAN DE REDACTIE
Met trots delen wij u mede dat de Belangenvereniging Spankeren deze maand een
25-jarig jubileum te vieren heeft. In 1992 nam een groep dorpsbewoners het
initiatief om een vereniging op te richten.
De secretaris van de belangenvereniging, Martin van Gessel, beantwoordt, in het
kader van dit lustrum, een paar feestelijke vragen.
De Buurtbus feliciteert de Belangenvereniging en geeft u verderop in dit blaadje de
laatste stand van zaken weer. Afgelopen februari werd er een record van 810
passagiers geteld en ook dat is een felicitatie waard.
Deze maand wordt er een start gemaakt met de renovatiewerkzaamheden van de
kerkvloer in de Dorpskerk.
De WhatsApp-buurtpreventie in Spankeren heeft een nieuwe beheerder, Michiel
Brunsveld.
Met een staande ovatie kwam er een einde aan de voorstelling Don Ton van
Toneelgroep Spankeren. Deze voorstelling werd drie maal in het Dorpshuis
gespeeld en was een groot succes.
Spanso55+ organiseert op Hemelvaartsdag het Dauwtrappen. Er zijn twee
fietstochten uitgezet en onderweg wordt u een consumptie aangeboden. Iedereen
is welkom mee te fietsen.
Wij vinden 25 jaar een hele prestatie. Interessant is het om te lezen over de
gevonden stenen vuistbijl uit de prehistorie, waarschijnlijk minstens 6000 jaar oud.
Zaterdag 29 april is er een receptie ter gelegenheid van het jubileum. Tevens vindt
er dan een presentatie plaats en een eerste uitreiking van het boek “Langs het
tuinpad van mijn vader, Spankeren omstreeks 1960”.

Zie uitnodiging op de achterkant!
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Feestelijke vragen aan Martin van Gessel.
Wat is voor jou de belangrijkste reden voor je inzet van de belangenvereniging?
Ik wil graag een bijdrage leveren aan de Spankerense gemeenschap. Vanuit mijn
ervaring met bestuurlijke processen als kaderlid van CNV Overheid dacht ik me in
de Belangenvereniging het nuttigst te kunnen maken. Daarbij komt dat ik als
nieuwe Spankenaar (ik ben hier in 2010 komen wonen) hiermee ook de
gemeenschap snel zou leren kennen. Beide bedoelingen zijn uitgekomen. Als
secretaris heb ik bijgedragen aan het behartigen van de Spankerense belangen in
contacten met de gemeente en de provincie. Ik heb ook in betrekkelijk korte tijd
vele Spankenaren goed leren kennen, heb er vrienden gevonden en ben me in
Spankeren helemaal thuis gaan voelen
Als je kunt kiezen, wat zou je als eerste veranderen in het dorp?
Ik zou met het oog op de toekomst doorgroeiwoningen willen realiseren. Met
doorgroeiwoningen bedoel ik een woningaanbod/-bestand dat het mogelijk maakt
voor jongeren en ouderen om in Spankeren te blijven wonen. Allereerst zou
daarom een woningaanpassingsprogramma voor ouderen van de grond moeten
komen. Maar ook de in de nieuwe structuurvisie genoemde bebouwing van het
‘kraaienbosje’-terrein met ouderenwoningen/patiobungalows moet in mijn ogen
zeker gebeuren.
Hoe ziet het dorp Spankeren er over 10 jaar uit?
Ik verwacht geen grote in het oogspringende veranderingen. De ontsluiting van
Spankeren aan de Kanaalweg/Kanaaldijk zal zeker verbeterd zijn. De passage van
de industrie-panden aan de Kanaaldijk zal vriendelijker ogen, waardoor je nog
meer uitgenodigd wordt om Spankeren aan te doen. De gemeenschap zal zich
harmonieus ontwikkeld hebben omdat het ‘nabuurschap’ een sterk punt van
Spankerense mensen is. Het verenigingsleven zal tegen het algemene tijdsbeeld
in, zonder grote bemoeienis van buitenaf, floreren in Spankeren. Daarmee blijft het
een coherent dorp, ons dorp, met als sociaal knooppunt het Dorpshuis.
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Beste bewoners van Spankeren.
Namens de Buurtbus Spankeren Dieren, BBSD, wil ik jullie hartelijk feliciteren met
het 25-jarig bestaan van de belangenvereniging Spankeren. Een mijlpaal, waar wij
als “nieuwkomers” naar uitkijken.
De belangenvereniging Spankeren heeft aan de wieg gestaan van onze
vereniging! Als het bestuur van deze belangenvereniging niet zo enthousiast waren
gestart met het onderzoek naar de mogelijkheden en de levensvatbaarheid van
een pendelbus tussen Spankeren en het station Dieren en als dit initiatief niet was
gesteund door de leden, reed er op werkdagen en op zaterdag niet elk uur een bus
over de Dorpsweg langs de kerk naar het Loohof en weer naar het station.
Het is werkelijk fantastisch dat dit project zo goed heeft uitgepakt en dat we nu
maandelijks meer dan 600 passagiers vervoeren; in februari bereikten zelfs een
record van 810 passagiers!
Dat is te danken aan de inzet van de initiatiefnemers, aan de inzet van onze
vrijwilligers, aan de gemeente die het initiatief vanaf de start heeft ondersteund en
aan de mensen van Breng die ons met raad en daad helpen. Maar zonder
passagiers vaart geen buurtbus wel en zonder deze medewerkers was er snel een
einde gekomen aan al onze goede bedoelingen.
Dus past een woord van dank aan die bewoners van Spankeren (en Dieren) die de
eigen auto (of fiets) laten staan en instappen, ook als ze soms wat langer moeren
wachten omdat er een kleine vertraging is ontstaan. Hulde.
Ons motto blijft: ER KUNNEN MEER BIJ!
We kunnen rustig stellen dat het goed gaat met onze vereniging en met de bus in
het bijzonder.
In december hebben we ons 5 jarig jubileum gevierd met een speciale dienstwissel
bij van Oort, waarbij ons erelid Els Ensink ook aanwezig was. Dit moment werd
gevolgd door een feestje met onze chauffeurs en met een “bonbonactie” die
waardering kreeg van alle passagiers van die week.
De samenwerking binnen onze vereniging is voortreffelijk, maar ook met onze
partners verloopt de samenwerking op een prettige en zakelijke manier.
Mensen komen en mensen gaan, maar wij kunnen beschikken over voldoende
gemotiveerde en betrouwbare chauffeurs.
Onze grote wens in deze is: Meer vrouwelijke chauffeurs!
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De werkzaamheden aan de Traverse verstoren onze dienstregeling slechts in zeer
beperkte wijze; dat is mede te danken aan het goede dat er rond dit project plaats
vindt en vooral door het voortreffelijke werk voor de PR functionaris van de
hoofdaannemer.
Soms zeggen woorden genoeg, maar soms spreken cijfers meer. De eerste 3
maanden van dit jaar zitten wij voor wat de route Spankeren betreft op ca. 750
passagiers. Als we dit het hele jaar volhouden komen we op 3000 passagiers,
waarbij moet worden opgemerkt, dat de zomermaanden altijd een terugval laten
zien. Toch rekenen wij dit jaar op ca. 2500 passagiers voor Spankeren, het geen
een toename laat zien ten opzichte van de laatste jaren. In de zomermaanden
verwachten wij de 40.000ste passagier te mogen begroeten.
Nogmaals het allerbeste, een prachtig jubileum en een gezonde toekomst
toegewenst
Albert Pirenc, voorzitter BBSD

WhatsApp-buurtpreventie in Spankeren, Michiel Brunsveld als nieuwe
beheerder.
Tonnie Koenders, beheerder van de WhatsApp-groep
'buurtpreventie Spankeren 2', is onlangs verhuisd
naar Hoog Keppel en heeft zich daarmee
teruggetrokken uit zijn beheerdersrol. Nieuwe
Spankenaar Michiel Brunsveld is hem opgevolgd.
In totaal zijn er nu ruim 120 Spankenaren lid van de
drie WhatsApp-groepen ‘buurtpreventie Spankeren’.
Het melden en attenderen van elkaar van verdachte
situaties werkt goed. Dat komt ook door het adequate
handelen van de drie subgroepbeheerders.
Het is fijn dat dit voortgezet kan worden met de komst van Michiel.
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Stichting Dorpskerk Spankeren.
Als Stichting Dorpskerk Spankeren
willen wij u graag informeren over de
renovatiewerkzaamheden van de
Dorpskerk in Spankeren.
Medio april 2017 wordt begonnen met
de renovatiewerkzaamheden van de
kerkvloer. De oude vloer wordt
gesloopt en de nieuwe vloer wordt
voorzien van vloerverwarming. Met
het oog op de organisatie van
evenementen is het met name
noodzakelijk om de elektrotechnische
installatie daarvoor geschikt te
maken. De nieuwe vloer moet
hetzelfde karakter hebben als de
bestaande vloer. De begeleiding van
deze vloerrenovatie wordt uitgevoerd
door architect Van Veersen uit Velp.
De renovatie zal waarschijnlijk
ongeveer drie maanden in beslag
nemen.
Het is de bedoeling om na de vloerrenovatie de kerk open te stellen voor
donateurs en belangstellenden. Aan de eerste officiële presentatie van de
Stichting Dorpskerk Spankeren willen wij een feestelijk tintje geven!
De Stichting Dorpskerk Spankeren hoopt u dan welkom te heten! U hoort er te
zijner tijd meer over!
Meer informatie kunt u vinden op de website:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl
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Vuistbijl.
Deze stenen vuistbijl is gevonden door W. Aalders bij de bouw van het huis
Dorpsweg 80. Dit is de woning waar nu de familie H.D. Bruinier woont.
De prehistorische bijl lag ruim twee meter onder het maaiveld. Volgens
archeologen van RAAP (Regionaal Archeologisch Archiverings Project) is het
voorwerp minstens 6000 jaar oud. De bijl is duidelijk gepolijst, heeft een
onbeschadigde scherpe kant en is dus waarschijnlijk niet als bijl gebruikt.
Volgens de archeologen is het mogelijk, dat het voorwerp als grafgift bij een
overledene in het graf is gelegd of bij de urn met as van een overledene.
In Spankeren is al eerder, aan het begin van de twintigste eeuw, een vuistbijl
gevonden dicht bij de Bockhorstweg. Deze is echter tijdens de Tweede
Wereldoorlog verloren gegaan. Dat zo’n 6000 jaar geleden al personen werden
begraven in Spankeren geeft waarschijnlijk aan, dat er toen al mensen permanent
woonden. Dat blijkt ook uit een uitgebreid archeologisch bodemonderzoek van de
Spankerense enk, dat door RAAP werd uitgevoerd.

Op grond van talrijke kleine bodemvondsten was de conclusie dat de Spankerense
enken al vanaf de prehistorie een permanente en relatief dichte bewoning hebben
gekend. In het onderzoeksrapport werden de Spankerense enken beoordeeld als
gebieden met een hoge archeologische waarde. Bijvoorbeeld in een gegraven
sleuf langs de Overweg zijn sporen van palen van een boerderij uit de IJzertijd
gevonden. Dat kan worden afgeleid uit verkleuringen in de bodem op regelmatige
afstanden. Onlangs werden er nog bijzondere ontdekkingen gedaan in het kader
van het Traverse-project. Bij de Kattenberg is een urnengraf gevonden met
verkleuringen in de bodem van een palissade. Zo’n palissade of ring van palen
markeerde de voet van een grafheuvel. Dit hoort waarschijnlijk wel bij de
Spankerense geschiedenis. Op de kadasterkaart van 1832 ligt de Kattenberg
namelijk op de Spankerense enk. Het kanaal was toen nog niet gegraven.
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AED/reanimatie.
In februari en maart 2016 hebben wij, is samenwerking met de Belangenvereniging
en Het dorpshuis, een cursus aed/reanimatie georganiseerd.
Alle 13 cursisten hebben een certificaat gekregen en zijn aangemeld bij de
hartstichting. Deze aan- melding betekent dat, wanneer vanuit ons dorp, of directe
omgeving, naar 112 wordt gebeld in verband met mogelijke hartproblemen, direct
een oproep naar de gecertificeerde gaat. Deze oproep gaat middels een sms en
geeft aan waar zijn/haar hulp wordt verwacht.
Omdat het belangrijk is de vaardigheid van het reanimeren en het bedienen van de
aed te behouden, organiseren we een herhalingscursus en wel op dinsdag 11 april
in het dorpshuis van 20.00 uur tot 22.00 uur. (kosten € 7,50 pp) aanmelden kan
nog.
Heeft u belangstelling om een aed/reanimatiecursus te volgen, laat het even
weten. Bij voldoende belangstelling proberen we weer een cursus te organiseren in
het dorpshuis.
Wat leert u bij een aed/reanimatiecursus?
In de basiscursus van ongeveer 4 uur ( 2 avonden) komt aan bod:
•
•
•

hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet,
hoe u moet reanimeren en in welk tempo,
hoe u een AED aansluit en bedient.

Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en
maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een
certificaat.
Wie mag een reanimatiecursus volgen?
Er zijn geen toelatingseisen voor het volgen van een reanimatiecursus. Het is wel
belangrijk dat u voldoende uithoudingsvermogen hebt, omdat reanimeren
inspannend is. Reanimeren is niet moeilijk. Iedereen vanaf 14 jaar kan het leren en
is hier lichamelijk en mentaal toe in staat.
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Hartstilstand
Bij een hartstilstand is iemand bewusteloos en ademt niet meer of niet normaal.
Het hart pompt geen bloed meer rond. Dit is een levensbedreigende situatie.
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Er is meestal iets mis
met het elektrische systeem van het hart. De hartkamers trillen snel en chaotisch
en het hart kan daardoor geen bloed meer rondpompen. Hierdoor staat de
bloedsomloop stil en de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen naar de rest van
het lichaam stopt.
Herkennen hartstilstand
Een slachtoffer van een hartstilstand:
•
•

is bewusteloos en reageert niet op aanspreken of schudden,
ademt niet of ademt niet normaal.

Snel handelen bij een hartstilstand
Bij een hartstilstand is er acuut levensgevaar. Vooral te weinig zuurstof naar de
hersenen zorgt al snel voor problemen. Al na 4 tot 6 minuten raken hersencellen
onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere organen schade op.
De enige kans op overleven is als omstanders snel hulp bieden: direct 112 bellen,
starten met reanimeren en een schok toedienen met een AED.
Vragen en/of aanmelden
Kitty en Tjibbe de Boer.
0313420081
Tjibbe.de.boer@hetnet.nl
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Toneelgroep Spankeren
Met een staande ovatie kwam afgelopen zondagmiddag de voorstelling Don Tòn
van Toneelgroep Spankeren tot een einde. In het weekend van vrijdag 24,
zaterdag 25 en zondag 26 maart heeft de toneelgroep drie voorstellingen gegeven.
De reacties waren overweldigend! Een dolenthousiast publiek heeft genoten van
de voorstelling!
Het Dorpshuis in Spankeren was omgebouwd tot een boerderij met erf waar Kees
een jonge boer het wel gezien heeft in Nederland en wil emigreren. Als deze
plannen, die tot nu toe alleen nog maar bekend zijn bij zijn vrouw Yvonne,
uitlekken zijn de poppen aan het dansen. Zus Carla wacht namelijk al jaren op een
huwelijksaanzoek van postbode Peter dus van vertrekken kan wat haar betreft
geen sprake zijn. Ook moeder Dien ziet het helemaal niet zitten. Ze woont goed en
met haar ziet ook buurman Gerrit dat liever alles bij het oude blijft.
Dan dienen Tonny en Janita , twee asociale types, zich aan als aspirant kopers
van de leegstaande schuur en eventueel de hele boerderij. Houden zij zich bezig
met illegale zaken? Carla en Dien bedenken een plan om het naderend onheil te
keren. Als dan Annie en Sanny van de plaatselijke zangvereniging ook interesse
hebben in de schuur neemt de zaak een andere wending. Dit leidt tot een aantal
komische ontwikkelingen en of mevrouw Tinselboer van het emigratiebureau zaken
kan doen werd pas aan het eind van de voorstelling duidelijk.
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Bewoners in Spankeren weten ons te vinden.
Er wordt geleidelijk steeds vaker om hulp gevraagd. Zo is naast het huisbezoek
ook steeds vaker vraag voor hulp bij het onderhoud van de tuin. Op dit moment is
het moeilijk om iemand via Stichting Spankeren Samen in te zetten voor
tuinonderhoud. In zo’n geval, nemen wij contact op met MVT ( Meldpunt Vrijwillige
Thuishulp en mantelzorg). Tijdens “NL doet” zijn de hulpvragen naar het MVT en
Radar doorverwezen. Als we zelf geen hulp kunnen bieden, omdat er geen
vrijwilliger beschikbaar is, werken we nauw samen met het MVT en Radar.
Zo wordt de hulpvrager toch geholpen.
We hebben voor de stalling van de Duo Fiets en de Duoscootmobiel een mooie
stalling gekregen bij het Dorpshuis, we zijn hier heel blij mee. Op dit moment zijn
we bezig om samen met de Belangenvereniging Spankeren te kijken hoe we de
Duofiets en de Duoscootmobiel aan de bewoners tijdens het Jubileumfeest kunnen
aanbieden. De workshop die ons gratis wordt aangeboden door een erkend bedrijf,
zal na de vakanties opnieuw aangeboden worden. Er waren 7 vrijwilligers, die zich
hadden opgegeven.
De workshop houdt het volgende in:
Bewust bekwaam en effectief aan het werk in de hulpverlening
Een workshop voor de vrijwilligers van Stichting Spankeren Samen met twee
doelen:
1) Stil staan bij eigen kwaliteiten en voorkeursgedrag als hulpverlener.
2) Hoe zet je deze kwaliteiten het meest effectief in bij de hulpvragers zodat
deze doelgroep zo lang mogelijk zelfstandig blijft denken en handelen.
Tijdsbesteding: van 10.00 tot 16.00.
Wilt u zich opgeven om te helpen om een tuintje onkruid vrij te houden of vindt u
het leuk om een certificaat te halen voor het rijden met de Duoscootmobiel of vindt
u het leuk om met de Duofiets een bewoner mee te nemen, laat het ons dan
weten. Ook voor alle andere vragen, kunt u met ons contact opnemen.
U kunt ons altijd bereiken op telefoonnr. 06-57600221
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Groenadoptie.
Sinds vorig jaar onderhouden drie gezinnen/bewoners een aantal grasveldjes
grenzend aan het wandelpad aan de noordzijde van de Loohof. Zij hopen op deze
manier op minder hondenpoep ‘naast de deur’.
Groenadoptie
Groenadoptie is het vrijwillig onderhouden van een stukje openbaar groen.
Bijvoorbeeld een groenvak bij u in de straat, een groenstrook naast uw woning of
het groen rondom bomen. Voor geadopteerd groen zijn andere soorten beplanting
mogelijk. Hierdoor fleurt de straat op!
Spelregels
• Het groen blijft eigendom van de gemeente;
• Bij het groen komt een -Ik buurt mee- logo, zodat zichtbaar is dat het
onderhoud wordt uitgevoerd door betrokken buurtbewoners;
• Het terrein moet openbaar toegankelijk blijven en er mag dus geen hek
omheen. Natuurlijk bieden wij ondersteuning met advies, opruimen van
snoeiafval en zo nodig vervanging van (dode) struiken en planten.
• U houdt het groen en de directe omgeving schoon;
• Bomen komen niet in aanmerking voor adoptie, met uitzondering van knot- en
leibomen en fruitbomen;
• Bij meerdere “adoptanten” is er één aanspreekpunt;
• Afspraken tussen adoptant en gemeente worden vastgelegd in een
adoptieovereenkomst.
Wilt u ook zorgen voor openbaar groen? Neem dan contact op met mij. Dan kijken
we samen of het stukje groen in aanmerking komt voor adoptie.
Gastheer Tim van den Bor
026 4976911
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Bestuursleden gezocht.
Als u het prettig vindt om in Spankeren te wonen en u wilt dit graag zo houden, dan
kunt u zich hiervoor actief inzetten. Iedereen heeft toch wel een avondje tijd, eens
in de 6-8 weken. U voelt hem al aankomen, wij als bestuur van de
Belangenvereniging Spankeren zijn op zoek naar nieuwe collega’s. Mensen die
met hun frisse inbreng, meedenken en meepraten over het reilen en zeilen van
Spankeren nu en in de toekomst.
Een aantal voorbeelden die door of op initiatief van de Belangenvereniging zijn
gerealiseerd; de buurtbus, het AED apparaat bij De Margriet school, de
bankenroute rond Spankeren. En uiteraard ons dorpsplan dat al jaren bestaat en is
opgegaan in de Structuurvisie Kleine Kernen van de gemeente, dat eind dit jaar
zijn beslag krijgt.
We willen u vragen dit eens in overweging te nemen. Als u hier meer over wilt
weten, bel of benader eventueel één van de bestuursleden. Wanneer uw interesse
als aspirant bestuurslid dan nog meer is gewekt, zouden we kunnen overleggen
om een keer een vergadering bij te wonen. We kunnen dan kijken of het van beide
zijden “klikt”. U krijgt zo een idee van de onderwerpen en maakt kennis met de
bestuursleden. Informeer eens vrijblijvend.
Dauwtrappen.
Op Hemelvaart, donderdag 25 mei 2017, organiseert Spanso 55+ weer het
“Dauwtrappen”. Er zijn 2 fietstochten uitgezet nl. een familietocht van ca. 28 km. en
een tocht van ca. 40 km.
Onderweg, bij de controlepost, wordt er wat aangeboden.
De vertrektijd is vanaf 10.00 uur tot 11.30 uur vanuit het Dorpshuis, Loohof 65 te
Spankeren.
De kosten bedragen € 2,50 per persoon en € 6,00 voor een gezin.
Kinderen tot 12 jaar zijn gratis.
Na afloop wordt er in het Dorpshuis nog een kopje koffie aangeboden.
Voor informatie 0313 438074 of gerardwannet@kpnmail.nl.
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Agenda
April
1 april
7 april
8 april
8 april
15 april
15 april
29 april

Country dansen in het Dorpshuis.
Dorpscafé in het Dorpshuis.
Kaarten in het Dorpshuis.
Inzameling oud papier.
Darten in het Dorpshuis.
Gifbus 9.45 tot 10.45 uur Kerkplantsoen..
25-jarig jubileum Belangenvereniging Spankeren in het Dorpshuis.

Mei
6 mei
13 mei
20 mei
19 mei
20 mei
20 mei
25 mei

Country dansen in het Dorpshuis.
Kaarten in het Dorpshuis.
Inzameling oud papier.
Oranjefeest.
Oranjefeest.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Hemelvaartsdag Fietstocht vanaf het Dorpshuis.

Juni
2 juni
3 juni
10 juni
17 juni
24 juni

Dorpscafé in het Dorpshuis.
Country dansen in het Dorpshuis.
Darten in het Dorpshuis.
Gifbus 9.45 tot 10.45 Kerkplantsoen.
Darten in het Dorpshuis.

14

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
1e penningm. :Rob Lammerts,Broekhuysenhof 1
2e penningm. :Bea Waterborg,
Dorpsweg 28

843583
841616
419235

martin.van.gessel@gmail.com
robenhan@hotmail.com
bea.waterborg@upcmail.nl

421829
416442
416381

j.hulsing8@upcmail.nl
pietnicolai4@gmail.com
sigrid-harold@upcmail.nl

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Piet Nicolaï,
Harold Smeltink ,

Overweg 39
Loohof 59
Loohof 13

Redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Loes Wosgien
Harold Smeltink

422492 baan32@zonnet.nl
410858 loeswosgien@gmail.com
416381 sigrid-harold@upcmail.nl
Weet u dat?

Aan de Prinses Margrietschool is aan de Dorpsweg-kant een AED bevestigd. Dit AEDapparaat (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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