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Informatiebulletin Belangenvereniging Spankeren
Jaargang 29 – nummer 3 – najaar 2021
= Verslag algemene ledenvergadering 28 september 2021=
Aanwezig: 11 leden en een groot deel van het bestuur
Opening
Om 20.00 uur opent Martijn de vergadering en heet iedereen welkom.
De agenda wordt gedeeld.
Verslag van de ALV 2019 is niet formeel gemaakt. Belangrijkste
punten zijn besproken waaronder de bestuursmutaties in 2019.
Jaarverslag 2020 is als PowerPoint presentatie doorgenomen.
Het was afgelopen jaar lastig om actief aan werving te doen voor leden
en bestuursleden vanwege Covid.
Het onderwerp grootschalige energieopwekking heeft veel aandacht
gehad. Er zijn veel bijeenkomsten en vergaderingen rondom dit
onderwerp geweest. Op dit moment liggen de plannen stil en wordt er
een burgerforum opgericht waarin de belangenvereniging hoopt deel te
nemen om vinger aan de pols te houden. Anders zullen we zelf contact
met de gemeente zoeken hierover.
Een van de vragen was of de opwek van zonnepanelen bij Thomassen op
het dak invloed heeft op de plannen. Dit is niet het geval. Er wordt
gewerkt met zogenaamde ladders en deze manier van opwekking valt
onder privé opwek. Daarnaast heb je de kleinschalige opwek zoals
bijvoorbeeld het zonnepanelenpark in Brummen en de grootschalige
opwek, zoals de windmolens. Ook kwam er een vraag t.a.v. de
netcapaciteit en opslag problematiek.
Dit is nog steeds een probleem en kan
ervoor zorgen dat het investeerders
voorlopig tegenhoudt.
Bestuursmutaties: Penningmeester
Rob Lammerts en algemeen bestuurslid
Ruben Ruyten treden af. Gelukkig
blijven ze beide betrokken bij het archief
en zijn de lijnen kort mocht in de
toekomst op bepaalde onderwerpen
ondersteuning nodig zijn. Beide heren zijn in het zonnetje gezet en
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bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook is er een nieuw
bestuurslid verkozen te weten Sjoukje Luijken. Het bestuur bestaat
hiermee nu uit 7 leden. In 2022 verloopt de periode van een aantal
bestuursleden. Maar we hopen dat ze nog wat langer willen blijven.
Nieuwe bestuursleden zijn altijd welkom.
Financieel jaarverslag lag op elke tafel ter inzage en is doorgenomen
op hoofdlijnen. Voor een 2e AED is er een reservering en zal eventueel
met behulp van “Ik Buurt mee” komend jaar gerealiseerd kunnen
worden. Ook is er in de begroting rekening gehouden met subsidie
vanuit de gemeente. Tevens zijn er sponsoren gevraagd voor het
informatiebulletin. Op dit moment wordt de contributie niet verhoogd.
In het nieuwe jaar zal dit opnieuw bekeken worden.
Kascontrole is uitgevoerd en akkoord bevonden op 6 februari 2020.
Voor de kascontrole 2021 hebben zich tijdens de vergadering 2
vrijwilligers (Ad van Arkel en Martin van Gessel) en een reserve
vrijwilliger (Willem Wassink) aangemeld.
Rondvragen: t.a.v. overlast van het vrachtverkeer in Spankeren of een
stuk trottoir aan de Van Rhemenhof een oplossing zou kunnen zijn?
Martijn en Fred zullen hierover contact opnemen met de gemeente. Het
is onder de aandacht.
Er is afgelopen winter gebleken dat niet overal de paden sneeuwvrij
worden gemaakt met name richting school vanaf de Loohof. Ook dit zal
worden nagevraagd en aangegeven.
Zijn er nog plannen voor huizenuitbreiding in Spankeren? Er is slechts
een kavel aan de Landweg waar nog gebouwd mag worden op dit
moment.
De vergadering werd om ca. 21.00 afgesloten met een informele nazit en
een door het bestuur aangeboden drankje. In het voorjaar staat de ALV
voor 2021 op de agenda.
Met vriendelijke groet,
het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren
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Op bezoek bij: Mensen met een hart van goud!
Tijdens één van mijn wandelingen door Spankeren was het me al
opgevallen dat er bij de familie Burgers een kinderfeestje aan de gang
was (dacht ik ), maar ik had daar verder
geen aandacht aan geschonken totdat
ik van Pieter (mede redactielid ) een
seintje kreeg dat daar toch iets
bijzonders gaande was. Daar wilde ik
meer van weten en toen ik wat verder
het erf op liep zag ik al dat er een heel
tentenkamp stond, er een zwembad
was gemaakt van strobalen met daaroverheen landbouwplastic en dat er
een platte kar was omgebouwd tot podium. Ook stonden er nog her en
der tafels waaraan kinderen stonden te sjoelen of te kleien. Kortom, het
was een gezellige boel! Nadat ik mij had voorgesteld aan Marjolijn
Burgers en verteld had dat ik een stukje wilde schrijven over dit kamp
werd ik gelijk enthousiast rondgeleid en heb kennis gemaakt met Svenja
Makken en haar vriendin Roelie van Dalen, die in mei 2021 de Facebook
groep "De Vrolijke Noot" opgericht hebben. Waarom? oa omdat ze
vinden dat elk kind een vakantie verdiend, dus ook de kinderen waarvan
de ouders dit niet kunnen bekostigen. Ik dacht gelijk wat een geweldig
intiatief is dit en naar mate ik meer hoorde werd ik steeds enthousiaster.
Het is namelijk zo dat dit kamp alleen door vrijwiligers gerund wordt en
dat het door het toedoen van giften en sponsoren tot stand is gekomen!
Hoe bijzonder is dat! Dat de
kinderen genoten was wel
duidelijk want op mijn vragen aan
een groep kinderen: wat vinden
jullie het leukst kwamen er veel
verschillende antwoorden zoals:
de kalfjes aaien en een pas
geboren kalfje; de speurtocht,
marchmallows
boven
het
kampvuur warm maken, de bonte
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avond, de boer helpen en zwemmen. Bij het " zwembad " trof ik Kaily ,
Boudewijn en Michello aan die druk bezig waren met een watergevecht.
Ook zij vertelden mij dat ze eigenlijk alles wel leuk vonden maar het
uitstapje naar Monkey Town toch het het allerleukste was.
Hoe het begon:

Nadat Svenja en Roelie het idee over een kinderkamp bedacht hadden is
Svenja naar Marjolein Burgers gegaan met
de vraag of ze gebruik mochten maken van
hun grond hiervoor. De dag daarop kregen ze
al te horen dat dit goed was, want zowel Timo
als Marjolein vonden het een prachtig idee
en wat is er nou leuker voor kinderen om op
en boerderij te kamperen. Daarna werden er
Roelie (l) en Svenja (r)
via Facebook oproepen gedaan voor grote tenten,
slaapzakken, luchtbedden, opklapbedden, enz, enz. want u snapt wel dat
er heel wat nodig was. Ook werden de weggeefhoeken op Facebook
constant in de gaten gehouden en zo werd alles verzameld voor het
tentenkamp. Vervolgens gingen de dames op pad, bellen of mailen, want
er moet natuurlijk ook wel gegeten, gedronken en wat lekkers zijn op zijn
tijd en er moesten genoeg vrijwilligers zijn om mee te helpen . Gelukkig
waren er genoeg lieve mensen en sponsoren te vinden die hun steentje
bij wilden dragen voor de activiteiten en het speelgoed. Geweldig toch!
Inmiddels hadden ze al heel wat volgers op hun Facebookpagina "De
Vrolijke Noot ", dus daar werd de oproep geplaatst dat er van 2 t/m 8
augustus een gratis mini kindervakantie zou gaan plaats vinden voor
kinderen van 5 t/m 12 jaar en wat dit allemaal inhield, wat de regels
waren en hoe je je kind(eren) daarvoor op kon geven. Binnen een aantal
dagen stroomden de reacties binnen vanuit verschillende dorpen en
steden. Uiteindelijk zijn er 44 kinderen op de minivakantie geweest die
telkens 2 nachtjes bleven slapen. Dit waren wel meer dan ze in eerste
instantie van plan waren maar hoe kan je nou nee zeggen tegen een kind
die het zo goed verdient, aldus Svenja en Roelie.
Tekst en fotografie: Wiekie Kerkhof
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Stichting Dorpskerk Spankeren
Na de persconferentie van dinsdag 14 september jl.
attenderen wij jullie graag op de geplande activiteiten
voor het najaar voor 2021.
Het tweede concert van de concertserie 2021-2022,
georganiseerd door In Goede Handen Management, zal
plaatsvinden op donderdagavond 28 oktober
2021. Weense Parels - Vioolsonates van de grote drie Rémy
Baudet (viool), Riko Fukuda (klavercimbel).
Een klinkend gezelschap: Rémy Baudet op viool en Riko Fukuda op de
pianoforte. Twee musici met een enorme staat van dienst: Rémy Baudet,
20 jaar concertmeester van het Orkest van de 18e eeuw is een
begenadigd violist. Riko Fukuda ontving een beurs om historische
uitvoeringspraktijk op fortepiano’s te studeren. Daarna maakte ze naam
als solist en kamermuziekspeler waarbij ze geprezen wordt om haar
uitstekende techniek en interpretatie.
Het derde concert van de concertserie 2021-2022 is op
donderdagavond 11 november 2021 met als titel Nachtegalen
verhalen - Een smeltkroes van avontuurlijke klanken Speelgroep Tandarei. Tandaradeinen zijn muzikanten die met elkaar de
mooiste melodieën in het fraaiste jasje willen stoppen. Het programma
voor dit najaar gaat over het begin van de donkere dagen van het jaar.
Alle concerten vinden plaats in de Petruskerk aan de Kerkweg 2 te
Spankeren en beginnen om 20.00 uur.
Voor meer (concert-)informatie:
http:/www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/con
certen-2/
Actie “Ik buurt mee” voorjaar 2021
Zoals bekend heeft de Stichting Dorpskerk Spankeren in het voorjaar
van 2021 het initiatief ingediend voor de realisering van een
informatiebord. Dat initiatief is gehaald! Binnenkort kunnen jullie het
ANWB-informatiebord bewonderen aan de toren van het kerkgebouw.
Allen die daaraan bijgedragen hebben, willen wij hartelijk danken!
6

Samen Gedenken – “Steek een licht op”
Op zondagmiddag 31 oktober 2021
organiseert de Stichting Dorpskerk Spankeren
in samenwerking met de kerkelijke gemeente
van 15.00 - 17.00 uur een lichtjesmiddag. Er
is gelegenheid om een kaarsje te branden en de
overledene(n) te herdenken. In de kerk staat
de koffie en thee klaar en is er gelegenheid om na te praten.
En tot slot attenderen wij jullie graag op de kerstmarkt op zaterdag
11 december a.s. van 11.00 – 17.00 uur die zal worden gehouden in
en om de Dorpskerk.
Behalve de kramen met groen, curiosa, kaarsenstandaards, creativiteit,
etc. is er natuurlijk is er ook koffie en/of thee met gebak en glühwein!!
Ter verhoging van de sfeer zijn er muzikale optredens. U hoort er meer
over.
Wij heten u van harte welkom tijdens een van deze gelegenheden!
Met vriendelijke groet,
Bestuur Stichting Dorpskerk Spankeren

Motorclub: Spankerense motordag
Pech! Hoeveel pech kun je hebben op één dag. De laatste motorrijder
voor de motortocht kwam al hijgend bij Gerrit en Astrid Geerligs het erf
op rijden. De anderen hadden zich inmiddels al te goed gedaan aan een
of twee kopjes koffie. Wij
maakten ons gereed om te
vertrekken voor een mooie
route door de Achterhoek.
Wij waren goed en wel op
de Kerkweg of de motor
van onze laatkomer liet
hem in de steek. Er bleef
niets anders over dan in
Spankeren
achter
te
blijven. Gedurende de dag
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probeerde hij de motor weer aan de praat te krijgen en dat lukte. Hij
dacht dan sluit ik weer aan bij de lunch. Maar ach, hij kwam niet verder
dan de Timp en het enige wat overbleef was de motor te voet terug te
duwen naar zijn huis. Hopen dat hij volgend jaar meer geluk heeft.
Wij vertrokken om 09.00 uur voor een mooie rit. Het was wel erg koud
en een aantal hadden hun handvatverwarming ingeschakeld. Gedurende
de dag zijn wij maar drie verkeerslichten tegen gekomen. Hoe bijzonder
is dat? Via mooie smalle wegen door het mooie landschap kwamen we
aan in Aalten.
Hier hebben we koffie gedronken en heerlijk eigen gemaakt gebak
gegeten bij Theetuin Rensink in Aalten. Mocht je van fietsen houden,
dan kun je hier prachtige routes starten.
De route werd vervolgd richting het lunchadres. De lunch hebben wij
genuttigd bij Café Dute in Beltrum. Dit is het dorp waar menig vrouw
haar bruidsjurk heeft gekocht.
Daarna richting huis hebben we een stop gemaakt bij IJsboerderij “De
Steenoven” in Hummelo waar we een heerlijk ijsje hebben gegeten. Een
echte aanrader!
Nadat we 190 km hadden gereden, zijn we weer heelhuids aangekomen
in Spankeren bij de fam. Geerligs. Hier hebben we wat gedronken,
daarna even lekker opfrissen onder de douche en afgesloten met een
heerlijke BBQ. We kunnen weer terugkijken op een geslaagde dag. Zelfs
de koeien hebben genoten.
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De organisatie weet dat er meer mensen in Spankeren motor rijden. We
willen hierbij een oproep doen om eens op een zomeravondrit of de
jaarlijkse motorrit in september mee te rijden. Het is altijd gezellig en
vrijblijvend en misschien iets voor jou. Je kunt je alvast aanmelden via
mcspankeren@gmail.com. Je wordt dan in de mailwisseling
meegenomen.
André Maalderink, namens de organisatie MC Spankeren

De Whatsapp Buurtpreventie Spankeren leeft !
Doe jij ook mee? Elkaar waarschuwen bij (dreigend) onraad of bij
(dreigend) gevaar en gelijktijdig de Politie ( 112) bellen. Zij krijgen
immers niet automatisch een melding.
De Politie zegt: “Liever 3 x voor niets gereden dan 1x te weinig gebeld”
Stimuleer je buurtgenoten om zich ook aan te melden en de
gedragsregels te volgen.
Meld je aan én ook weer tijdig af wanneer je geen buurtbewoner meer
bent!
Aan- en afmelden doe je bij de beheerders van deze buurtpreventieapp.


Subgroep 1 (Emile / 06-15027142 ):
Kanaaldijk, Edyweg, van
Rensselaerweg, Loohof en van
Rhemenhof



Subgroep 2 (Fred / 06-54910050 ):
Dorpsweg, van Broekhuysenhof,
Kerkplantsoen, Kerkweg, Landweg,
Beukenlaan, en Bockhorstweg



Subgroep 3 (Willem / 06-23699972 ):
Overweg en Zutphensestraatweg
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Prijswinnaar in Spankeren
Misschien heeft u het medio juli al gelezen in de
verschillende kranten, maar we hebben in
Spankeren een prijswinnaar. Het zijn de
biologische boer Hans Nieuwenburg en zijn
echtgenote Tanja. Zij hebben het Deltaplan
Veehouderijprijs gewonnen in de catogorie
“Kwaliteitsproductie voor een zelfvoorzienende
regio”. Dit o.a. omdat zij op hun biologische boerderij De Nieuwenburgt
het dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan. Zo brengen zij de
koeien zelf naar een ambachtelijke slachterij om zoveel mogenlijk stress
bij de dieren te voorkomen. Het vlees verkopen ze in hun eigen winkel
en bij andere boerderij winkels in de buurt, op hun webshob en bij
regionaalen zorginstellingen. Ook gaan zij op een eerlijke manier om met
de natuur. Het Deltaplan Veehouderij is een initiatief van de
Dierenbescherming die een win-win situatie wil voor zowel de dieren, de
boeren, de burgers en het milieu, oftewel een diergerichte en duurzame
veehouderij!
Het commentaar van de vakjury : "het is een mooi voorbeeld van het
bouwen van een kleinschalig, extensief veehouderijbedrijf inclusief afzet
op basis van goed netwerken in je directe omgeving. Daarmee kunnen ze
een inspiratiebron zijn voor andere bedrijven."
Bij deze wil ik mede namens het bestuur van Belangenvereniging
Spankeren Hans en Tanja van harte feliciteren met deze mooie prijs,
want die krijg je niet zomaar!
Wiekie Kerkhof
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De buurtbus in en na de corona-lockdown
De vereniging BBSD (BuurtBus Spankeren-Dieren)
De dienstregeling van de buurtbus Spankeren-Dieren wordt verzorgd
door een chauffeursvereniging. Alle chauffeurs zijn vrijwilliger en lid van
die vereniging. Het verenigingsbestuur zorgt voor alles wat met het
rijden van de bus te maken heeft: de dienstroosters, het rij-klaar houden
van de bus, de training van nieuwe chauffeurs, de sociale contacten in de
vereniging en het onderhouden van contacten met gemeente, provincie
en busmaatschappij Breng/Connexion. Begin augustus had de
vereniging de uitgestelde jaarvergadering over het jaar 2020.
Het buurtbusjaar in vogelvlucht.
Het verenigingsjaar 2020 is na een goede start begin van dat jaar toch
heel anders verlopen dan verwacht. Na een flitsende start in januari en
februari was daar ineens Covid 19. Op 15 maart is daardoor de
dienstregeling stopgezet. We hadden op dat moment al weer 2407
passagiers vervoerd.
Ook het verenigingsleven van de BBSD viel stil. Veel contacten en
bijeenkomsten moesten worden gecanceld. Tijdens en na de eerste
lockdown is er binnen het bestuur veel overleg geweest met diverse
instanties over hoe nu verder. Al snel werd duidelijk dat de bus
aanpassingen moest krijgen om coronaproef te kunnen rijden. Het ging
om een kuchscherm en vooral om een betere ventilatie. Voor die
ventilatie is uitgebreid onderzoek gedaan door TNO. Er werden nieuwe
normen voor de luchtkwaliteit in de bus ontwikkeld. In het najaar van
2020 is de bus aan de nieuwe normen aangepast. Men was echter
vergeten te kijken naar de gevolgen voor de chauffeur, de eerste
aanpassing leidde namelijk tot een onaanvaardbaar geluidsniveau. Ook
dat is opgelost. In december 2020 zouden we weer opstarten maar door
de 2e lockdown is de herstart van de dienstregeling uiteindelijk
opgeschoven
naar
medi0
2021
De samenwerking met de instanties, provincie, gemeente, Breng en de
buurtbusverenigingen in de regio, is tijdens de periode van non-activiteit
constructief en zakelijk verlopen. Er zijn geen fundamentele wijzigingen
gekomen in de dienstregeling en de routes. Wel is de dienstregeling met
een minuut vervroegd, bedoeld om voor betere aansluiting te zorgen met
trein en regiobussen. Verder is de routecommissie een keer op pad
11

geweest met een vertegenwoordiger van Breng om alle vermeldingen op
de halteborden up to date te krijgen. Daarnaast is er overleg geweest en
het verzoek bij de gemeente gedaan om de haltes aan de Tellegenlaan
aan te passen. Hier is positief op gereageerd. We zijn de gemeente
Rheden bovendien erkentelijk voor de verstrekte subsidie. Die gaat
gebruikt worden voor kleding, training en sociale contacten van de
chauffeurs. We beschikken over een groep goed gemotiveerde en
betrouwbare chauffeurs, maar met het oog op de toekomst blijft
uitbreiding van het aantal chauffeurs zeer wenselijk.
Het chauffeursrooster
De chauffeurs draaiden tot en met 2020 roosterdiensten van 4 uur. Na
discussie in de recente jaarvergadering bleek dat er een meerderheid is
voor 3-uurs diensten. Die zijn fysiek minder belastend. Probleem kan
dan het aantal benodigde chauffeurs zijn, maar met de aankomende
nieuwe aanwas is realisatie mogelijk. Knelpunt blijven echter de
vakantie-maanden juni en september. Een aantal chauffeurs heeft
daarom aangegeven als dat nodig is dan wel meerdere 3-uurs diensten
per week te willen draaien. Zodoende is besloten om per 1 oktober 2021
te starten met een volledig 3-uurs dienstrooster onder het voorbehoud
dat wanneer de planning niet rond gemaakt kan worden het bestuur kan
besluiten tijdelijk weer 4-uurs diensten te draaien.
10-jarig bestaan
In het kader van het 10-jarig bestaan zijn er balpennen gemaakt. Die
worden verstrekt aan leden en aan passagiers van de BBSD. We zien u
graag in de bus.
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Historie: De Edy
In 1916 werd door A. Schotsman, langs het kanaal in Spankeren, de N.V.
Emailleerfabriek ‘De IJsel’, kortweg ‘Edy’, opgericht. Deze plek werd
heel gunstig bevonden, omdat het behalve naast het kanaal ook dicht bij
het spoorstation in Dieren lag.
Er werd met 35 werknemers begonnen met het emailleren van potten,
pannen en andere huisraad. Later werden ook huishoudelijke artikelen
van aluminium, roestvrij staal en plastic geproduceerd. Aanvankelijk
was het bedrijf zeer succesvol. In 1960 had de ‘Edy’ 700 werknemers.
Oudere Spankerenaren herinneren zich zeker nog wel de lunchpauzes
(of middagpauzes) in die tijd. Vaak stond toen visboer Hamer met zijn
viskar bij de Spankerense brug. Vele Edy-werknemers vulden hier hun
broodtrommel aan met een haring en gebakken of gerookte vis.
De heer Schotsman was een vooruitstrevende directeur, die zeer werd
gewaardeerd. Zo liet hij in de vijftiger jaren in de fabriek douches
bouwen voor het personeel. Buiten werktijd en in het weekend mochten
ook familieleden en andere inwoners van Spankeren daarvan gebruik
maken. De meeste woningen beschikten destijds immers nog niet over
badkamers of douches.
Omdat de belangstelling voor geëmailleerde huisraad afnam, werd naar
alternatieven gezocht. Dat werden geëmailleerde bouwpanelen en
reclameborden, voorts wasmachines, centrifuges, koelkasten e.d. De
bouwpanelen werden aanvankelijk op veel plaatsen gebruikt. Zo werd de
binnenkant van de IJ-tunnel met deze panelen bekleed en in een aantal
Nederlandse huizen werden panelen in de gevels verwerkt.
Vooral in de tweede helft van de zestiger jaren nam de belangstelling
voor Edy-producten af. Tegelijkertijd nam de buitenlandse concurrentie
toe. Dit leidde tot een niet te stoppen neergang van het bedrijf.
Omstreeks 1970 was het aantal werknemers teruggelopen tot 270.
Daarvan werden er in 1971 nog zo’n 250 ontslagen. Uiteindelijk moest de
Edy in 1974 worden gesloten. In 1978 werden de gebouwen grotendeels
gesloopt. Wat nu nog rest van de Edy is de rij Amerikaanse eiken langs
de Kanaaldijk, die oorspronkelijk langs de toegangsweg naar het
fabrieksterrein stonden. Eveneens een aantal fabriekshallen die een
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nieuwe bestemming hebben gekregen. Een herinnering aan de fabriek is
ook de huidige Edyweg, die in zijn geheel is aangelegd op het terrein van
het oude Edy-complex. Onderstaande luchtfoto is een ansichtkaart uit
omstreeks 1960.
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AGENDA najaar 2021
Oktober 2021
9 oktober

Kaarten in het Dorpshuis

14 oktober

Spanso 55+ opening nieuwe seizoen in Dorpshuis

16 oktober

Darten in het Dorpshuis

28 oktober

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

28 oktober

Weense Parels, vioolsonates in Dorpskerk, 20.00 uur

November 2021
6 november

Darten in het Dorpshuis

11 november

Spanso 55+ activiteit, zie nieuwsbrief

11 november

Nachtegalen verhalen, SpeelgroepTandarei in Dorpskerk,
Spankeren 20.00 uur

13 november

Kaarten in het Dorpshuis

25 november

Spanso 55+ Sinterklaasbingo in Dorpshuis

27 november

Darttoernooi in het Dorpshuis

December 2021
11 december

Darten in het Dorpshuis

11 december

Kerstmarkt van 11.00 tot 17.00 in de Dorpskerk

18 december

Kaartmarathon in het Dorpshuis
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Belangenvereniging Spankeren behartigt het collectieve belang van de inwoners van
Spankeren. Het uitgangspunt is het in stand houden en verbeteren van het dorp. De
vereniging streeft naar een prettige en veilige leefomgeving, voor jong en oud. Hierbij
dient de Belangenvereniging als klankbord voor de inwoners van Spankeren. Mocht u
vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de bestuursleden
te benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de leden op
de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen in en rond Spankeren.
Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl

Contactgegevens Belangenvereniging Spankeren
Voorzitter
Martijn den Duijn
Secretaris
Rebecca Heye
Penningmeester

0618325674

martijndenduijn@hotmail.com

0634018068

belangenverenigingspankeren@live.nl

Martin Gerritsen
Overige bestuursleden

0634501891

martin.gerritsen@xs4all.nl

Jan Hulsing
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Jan Hulsing
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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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