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  VAN DE REDACTIE 

De bolletjes schieten de grond uit en de zon laat zich steeds vaker zien. Het is leuk 
om door het dorp te wandelen en te zien dat de tuinen weer langzaam groen 
beginnen te worden.  

De Belangenvereniging heeft een nieuwe penningmeester: Rob Lammers. 
Verderop in dit blaadje kunt u met hem kennismaken. Wij wensen hem veel succes 
met zijn nieuwe taak.  

Muziekvereniging Wilhelmina laat in deze maand  twee maal van zich horen. Op 
zondag 12 april in Theothorne en op zaterdag 18 april in de Ontmoetingskerk.   

De buurtbus heeft haar 20000ste passagier mogen begroeten. De eerste maanden 
van dit jaar zijn er meer passagiers vervoerd dan in dezelfde periode in 2014 en 
dat is goed nieuws! 

“Gevonden en Bewaard” is een reizende expositie langs de zeven dorpen van de 
gemeente Rheden. Onderwerp van de tentoonstelling zijn voorwerpen die door 
bewoners  werden gevonden en bewaard. De tentoonstelling is nog te zien in Velp, 
Rheden en Ellecom.  

Het archief van Spankeren, jarenlang zorgvuldig opgebouwd door Gerard 
Hummelman, zoekt een nieuwe plek  én een nieuwe archivaris.  Dit archief 
verdient iemand die met zorg, geduld, plezier en vooral passie deze klus voort wil 
zetten.  

De Oranjevereniging heeft een nieuwe voorzitter. Remy Bloem geeft het stokje 
door aan André Maalderink. De vereniging maakt zich op om de 70-jarige 
bevrijding te vieren én natuurlijk voor het jaarlijkse Oranjefeest op 26 en 27 juni. 

Vlak voor het drukken van dit informatiebulletin bereikte ons het droevige bericht 
van het overlijden van Jan Mulderij. Martin van Gessel en Jan Hulsing herdenken 
hem namens het bestuur verderop in dit blad.  

De redactie 
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Jan Mulderij overleden 

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Jan 
Mulderij. 
Jan stond in 1992 mede aan de wieg van de Belangenvereniging Spankeren. 
Vanuit zijn betrokkenheid met de gemeentelijke politiek onderkende hij het belang 
van het gezamenlijk optreden als dorpsgemeenschap. Van 1992 tot 2012 was hij 
lid van het BS- bestuur. Jan was sociaal bewogen en was dan ook vele jaren 
aanspreekpunt in het dorp voor kwesties die het gemeentelijke doen en laten 
betroffen. Hij liet niet na de overheid daarmee te confronteren. Jan was ook de 
initiator van wat nu dit informatiebulletin is. De afgelopen jaren heeft Jan  zich met 
name ingespannen voor de ouderen in Spankeren, aanvankelijk via de ‘werkgroep 
ontmoeting ouderen Spankeren’ (WOOS), later is dat geëvolueerd naar Spanso 
55+, de soos voor 55+’ers in Spankeren.  

Door de jaren heen hebben we Jan leren kennen als een zeer gedreven persoon 
bij wie het wel en wee van Spankeren na aan het hart lag. Bij in zijn ogen 
onrechtvaardige zaken, verkeerde beslissingen of plannen die voor Spankeren 
verkeerd zouden uitpakken, gebruikte hij al zijn energie om een voor ons dorp zo 
goed mogelijke uitkomst te realiseren. 

Als bestuur wensen we zijn vrouw, kinderen en familie veel sterkte bij de 
verwerking van dit grote verlies. 

Jan Hulsing en Martin van Gessel,  

namens het bestuur van de Belangenvereniging Spankeren.                                   

Uit de algemene ledenvergadering  

Dinsdag 24 maart vond om half acht ’s avonds in het Dorpshuis, de jaarlijkse 
algemene ledenvergadering van de Belangenvereniging plaats. Een zestal 
dorpsgenoten hadden zich om verschillende redenen als verhinderd gemeld, maar 
een 25-tal Spankenaren waren aanwezig. Jan Hulsing stond als interim-voorzitter 
nog eens stil bij het overlijden van Gerard Hummelman en memoreerde zijn 
verdiensten voor de vereniging. Daarna kwamen de formele zaken. Het bestuur 
legde verantwoording af over de activiteiten en het gevoerde beleid in het 
afgelopen jaar. Dat gebeurde via een jaarverslag. U vindt het 
http://www.belangenverenigingspankeren.nl  onder het kopje agenda. 
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 In het jaarverslag komen onderwerpen als ‘verkeersveiligheid op de 
Zutphensestraatweg’, ‘beheer en onderhoud van de AED’, en ‘de voortgang van de 
realisatie van het Dorpsplan’ uitvoerig aan bod. Het verslag werd met algemeen 
goedvinden vastgesteld.  

Daarna kwamen de financiële jaarstukken aan de orde. Op grond van de 
constatering door de kascommissie dat de financiën via de aangeleverde stukken 
goed en traceerbaar waren verantwoord, kreeg het bestuur decharge voor de 
rapportage over 2014. De begroting voor 2015 werd conform het aangeleverde 
voorstel goedgekeurd. Dankzij een subsidie-toekenning door de gemeente voor de 
realisatie van ons drie-maandelijkse informatiebulletin en voor het in stand houden 
van de AED kan de contributie op € 5,-  gehandhaafd worden. De aanwezigen 
bekrachtigden tot slot hun waardering voor het bestuurswerk met applaus. 

Vervolgens kwamen de bestuursmutaties aan de orde. Wim Jonkers trad af, Piet 
Nicolaï werd herkozen en Rob Lammerts werd als nieuw bestuurslid gekozen. Bea 
Waterborg trad vanaf oktober van 2013 als tweede penningmeester op, eerst ter 
ondersteuning van de toen al ernstig zieke Wim Schrader en na diens overlijden 
als zijn plaatsvervanger. Rob wordt nu onze nieuwe penningmeester. Hij draait 
sinds kort al mee in het bestuurswerk. Het bestuur blijft overigens zoeken naar een 
nieuwe formele voorzitter. 

Na de voor het afsluiten van het verenigingsjaar verplichte zaken, volgde het 
thema-deel van de vergadering. De heer Rick Scholten kwam vertellen over de 
initiatieven en resultaten bij het weer bevaarbaar maken van het Apeldoorns 
Kanaal. Hij belichtte de ontstaansgeschiedenis en vertelde over de inspanningen 
van koning Willem I om de beek ‘de Grift’ bevaarbaar te maken zodat de 
houtproductie van zijn landgoed Het Loo gemakkelijker en goedkoper naar 
afnemers gebracht kon worden. Zo ontstond in het tijdsbestek 1825-1829 tussen 
Apeldoorn en de IJssel bij Hattem het ‘Griftkanaal’; parallel aan en deels 
overlappend met de beek ‘de Grift’. Dat kanaal was voorzien van houten sluizen en 
bruggen; want hout was goedkoop en in de directe omgeving beschikbaar. Rick 
vertelde over allerlei technische aspecten zoals de waterstandbeheersing. Door de 
aansluiting op het kanaal van beken en sprengen van de Noord Veluwe, werd het 
weglekken van datzelfde water door de poreuze kanaalbodem gecompenseerd. 
Pas in 1858 werd er begonnen met het doortrekken van het kanaal naar Dieren. 
Toen kreeg het totaal zijn huidige naam. Met dit doortrekken kwam de industrie 
aan de oostelijke Veluwe-rand tot bloei. Maar ondanks diverse aanpassingen heeft 
het kanaal niet lang zijn economische waarde behouden; er konden maar 
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betrekkelijk kleine schepen op en het vrachtverkeer over de weg was sneller en 
kreeg de overhand. In 1972 ging als laatste het traject Apeldoorn-Dieren dicht. 
Vanaf 1995 zijn er initiatieven om het doorgaande varen op het kanaal weer 
mogelijk te maken. De Stichting Apeldoorns Kanaal is daarvoor in 1998 opgericht. 
Men richt zich op ontsluiting voor de pleziervaart en het toeristisch aantrekkelijk 
maken van de kanaalzone. In het traject Apeldoorn-Hattem heeft de Stichting al 
wat kunnen bereiken. De volledige realisatie van de doelstelling heeft echter nog 
een lange weg te gaan. Het enthousiasme en de inzet van het stichtingsbestuur en 
Rick Scholten is er niet minder om. Geïnteresseerden kunnen een DVD kopen 
waarop met veel historisch beeldmateriaal een goed beeld van het ontstaan, het 
gebruik en de omgeving van het kanaal wordt gegeven; kosten € 8,-   Zie hiervoor 
http://www.apeldoornskanaal.com/  

Na sluiting van de vergadering werd er bij een drankje nog geruime tijd nagepraat. 

Interview met Rob Lammerts, de nieuwe penningmeeste r van de 
Belangenvereniging . 

Wie is Rob Lammerts? 

Rob is in Den Haag geboren en is via Nijmegen 
en Arnhem 10 jaar geleden in Spankeren 
komen wonen samen met zijn vrouw Hannie. 
Het wonen in Spankeren bevalt hen prima en 
zij roemen alle activiteiten in het dorp. Hij heeft 
42 jaar gewerkt bij de Postbank/ING Rob is nu 
huisman en als hobby´s noemt hij wandelen, 
tuinieren en klussen. 

Ook draait hij nu bardiensten in het Dorpshuis 
en heeft hij in het verleden als penningmeester 
de financiën voor het Dorpshuis beheerd. Rob en Hannie hebben samen 2 
dochters en 5 kleinkinderen, dus aanloop genoeg. Tenminste als Hannie en Rob in 
het weekend niet aan het wandelen zijn, bijvoorbeeld elke keer een stuk van de 
IJsselroute. Rob neemt de taak als penningmeeste over van Bea Waterborg, die 
deze taak tijdelijk heeft ingevuld na het overlijden van Wim Schrader. Wij vragen 
Rob naar zijn wensen voor de toekomst. Hij noemt het Dorpshuis en uit de wens 
dat het Dorphuis nog maar lang mag blijven bestaan. Ook hoopt hij dat Spankeren 
lekker groen blijft. Wij wensen Rob veel succes als penningmeester van de 
Belangenvereniging. 
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  Voorjaarsconcert Muziekvereniging Wilhelmina op zon dag 12 april              

Op zondag 12 april om 11.00 uur houdt muziekvereniging Wilhelmina haar 
voorjaarsconcert in Theothorne. De entree is gratis. Het wordt een bijzonder 
evenement want het nieuwe Opstaporkest zal zich voor het eerst aan het publiek 
laten zien en horen. Door de continue groei van Wilhelmina stijgt het muzikale 
niveau van het opleidingsorkest waardoor er ruimte is gekomen voor een 
laagdrempelige stap tussen de muzieklessen en opleidingsorkest. 
Muziekvereniging Wilhelmina heeft nu 3 orkesten. Ook het opleidingsorkest en de 
fanfare zullen het publiek gaan vermaken met luchtige muziek zoals Jamaican 
calypso, Dances around the world, Soldaat van oranje, Skyfall, a Brand new day 
en het welbekende Euphoria. 

                         
                        
 Wilhelmina in actie tijdens bevrijdingsconcert op z aterdag 18 april 
Op zaterdagavond 18 april wordt in de Ontmoetingskerk te Dieren een 
bevrijdingsconcert verzorgd, dat georganiseerd is door de Raad voor Kerken in 
samenwerking met Cultuurbedrijf RIQQ. Een dag later wordt in het Hof te Dieren 
een openluchtdienst gehouden. 
Vier verenigingen uit de regio werken voor het concert nauw samen en brengen in 
duo's verschillende muzieknummers rond de thema's oorlog, bevrijding en vrijheid. 
De gezelschappen staan hierbij ook samen op het podium, in de volgende 
samenstelling: Dierens Mannenkoor - Accordeonvereniging Aeolus en 
Muziekvereniging Wilhelmina Spankeren - Muziekvereniging Excelsior. Aanvang 
20.00 uur en sluiting om 22.00 uur. De zaal is openen vanaf 19.30 uur. Kosten 
entree inclusief consumptie in de pauze is € 10,- De kaarten zijn 5 en 12 april te 
koop in de aangesloten kerken of te bestellen bij het secretariaat per e-mail 
brostro@hetnet.nl tel. 0313-420396.                                                               
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20000ste passagier voor de Buurtbus Spankeren Dieren 

Woensdag 25 februari heeft de buurtbus haar 20000ste passagier mogen 
begroeten. Rozanna van der Veen uit Brummen mocht uit handen van voorzitter 
Albert Pirenc de bloemen in ontvangst nemen. Daarnaast kan Rozanna tot eind 
augustus gebruik blijven maken van vrij vervoer in de bus. 

Rozanna is 29 jaar en studeert aan het Aventus in Apeldoorn een MBO 4 opleiding 
maatschappelijke dienstverlening. De reden van haar reis naar Dieren was, dat ze 
wat spulletjes en wat groente en fruit kwam ophalen, gekregen via de 
Weggeefhoek Dieren en omstreken, een organisatie die spullen, boodschappen en 
diensten aanbiedt aan mensen in de omgeving. Omdat ze zelf al een studenten 
OV chipkaart heeft, stelt zij het pasje voor vrij vervoer beschikbaar aan deze 
organisatie. 

De buurtbus geeft de eerste maanden van dit jaar, ten opzichte van het vorig jaar, 
een stijging van het aantal passagiers van bijna 30% te zien. Voor Spankeren ligt 
dit zelfs op bijna 50%. Als deze tendens zich voortzet gaan we dit jaar tegen de 
8000 passagiers vervoeren, tegen 6100 het afgelopen jaar. Een prima vooruitzicht, 
en nu maar hopen dat dit bewaarheid wordt. 
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Stichting Spankeren Samen stopt 

Aangezien het bestuur van de Stichting Spankeren Samen, Henk van der Veen, 
Francis ten Broek en Lenie Quint, onvoldoende steun en medewerking 
ondervonden van zowel de werkgroep Spankeren Samen als VIVA, hebben wij 
besloten de Stichting te ontbinden. 

Omdat de werkgroep niet onder de Stichting wil samen werken is er door BOMI, 
onderdeel van VIVA, besloten ons niet te ondersteunen maar wel de werkgroep, 
daarom zullen wij per direct stoppen met onze werkzaamheden.  

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor hun medewerking en hopen dat de 
contacten die gelegd zijn tussen hulpvrager en vrijwilliger, zullen blijven bestaan 
waar nodig. 

Het was een mooi project waar we met veel plezier en tijd aan gewerkt hebben en 
tevens veel waardering mochten ontvangen. Wij betreuren het dan ook dat we tot 
dit besluit hebben moeten komen, omdat de bewoners die hulp nodig hadden ons 
wisten te vinden en ook gehoor kregen en op de juiste wijze geholpen werden.  

Lenie Quint 

 

Werkgroep Spankeren Samen gaat door  

In verschillende kranten heeft u gelezen dat de ‘Stichting Spankeren Samen stopt’. 
De werkgroep Spankeren Samen staat los van de stichting en gaat door met haar 
activiteiten. De werkgroep is vorig jaar gestart. Het doel van de werkgroep: 
hulpvragen van buren/bewoners van Spankeren zo goed mogelijk op lossen. 

De werkgroep Spankeren Samen kan daarbij rekenen op de hulp van vele 
vrijwilligers, BOMI en de buurtcoach van VIVA. 

Heeft u hulpvragen, dan kunt u bellen met 06-23202504. Op maandag, woensdag 
en vrijdag tussen 10.00 en 11.00 uur krijgt u direct een vrijwilliger aan de lijn. 
Buiten deze tijden kunt u een bericht inspreken en wordt u teruggebeld. U kunt ook 
mailen met de werkgroep Spankeren Samen via: spankerensamen@gmail.com. 

 
 



9 

 

“Gevonden en Bewaard” in Petruskerk in Spankeren 

De Petruskerk in Spankeren beet de spits af van de rondreis die de tentoonstelling 
Gevonden en Bewaard gaat maken langs alle zeven dorpen van de gemeente 
Rheden. Een prachtlocatie, die goed paste bij de ietwat mysterieuze sfeer die door 
de verlichte glazen huisjes waarin de voorwerpen zijn uitgestald, wordt 
opgeroepen. En geschiedenis leeft. Diverse bezoekers kwamen met verhalen en 
zelf gevonden vondsten van stenen pijpenkoppen, mammoetkiezen, vuistbijlen, 
roestige voorwerpen en munten. Het was een levendige en leerzame middag. 

Op de lezing op de vrijdagavond waar de historische achtergronden werden belicht 
kon een der aanwezigen ter plekke nog een aantal coupletten van de 
Vredescantate zingen. Tot enthousiasme van het publiek. Deze cantate, 
geschreven direct na de oorlog door de hoofdonderwijzer van de Spankerense 
lagere school, is een van de vondsten die deel uitmaken van de expositie. Met een 
oproep, o.a. in de Regiobode, om in contact te komen met inwoners die 
wonderlijke zaken in en rond het eigen huis hebben gevonden en bewaard, kon er 
een bijzondere historische expositie worden ingericht. Van een zwijnenschedel uit 
de winter van 2013/2014 tot de versteende walviswervel van acht miljoen jaar 
geleden; uit alle tijden werden er vondsten aangemeld. Mocht men nog twijfelen of 
er binnen de gemeente Rheden spannende dingen zijn gebeurd, dan is de 
expositie Gevonden & Bewaard het overtuigende bewijs. De verhalen, die bij die 
34 verzamelde objecten horen, zijn opgetekend en te lezen op de tekstbordjes 
onder de glazen vitrines. Grote veranderingen in de tijd zijn hier, in de vorm van 
voorwerpen en korte verhaaltjes uit de eigen omgeving, fraai in beeld gebracht.  

             Vondsten uit Spankeren die deel uitmak en van de expositie: 

-  zoals munitie, duiten en een Spaanse munt, gevonden door Jarko Meijer. 
- Elly Hartman heeft een tiara en een vredescantate ingebracht. 

                  Tiara                                                                                                                                  

Bernard Wilbrink (geb. 13-02-1902) was blikslager of 
modelmaker op de EDY. Alles wat van de tekentafel 
kwam, maakte hij eerst met de hand van blik. De Lier 
(harp zegt iedereen), die op de Spankerense 
muziektent staat is ook van zijn hand. Hij maakte ook 
harnassen, kronen en deze pauselijke Tiara met de drie 
kronen voor Costuummagazijn Doornink in Arnhem. 
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Veel dingen, zoals deze opdrachten, werden in zijn achterhuis aan de Overweg nr. 
10 in Spankeren zowel voor de hobby als voor de bijverdiensten gemaakt. 

                                                  Vredescantate 

Meester Koerselman, hoofd van de Spankerense school, heeft meteen na de 
oorlog een Jeugd-cantate gemaakt. Theo van Dijk schreef de teksten en hij de 
muziek. Met de Spankerense jeugd trad hij daarmee op. Ze gaven o.a. een concert 
in zaal “De Kroon” aan de Hogestraat in Dieren. Diezelfde nacht brandde de zaal 
af. 

 
 
 
 
Leerlingen praktijkschool de Tender helpen op de be graafplaats 
 
Praktijkschool De Tender uit Dieren is een 
kleinschalige school voor leerlingen die 
leren door te doen. De school heeft 
verschillende uitstroomrichtingen; Koken, 
Zorg en Welzijn, Detailhandel, Techniek en 
Tuin. Zo is het voor het vak 'Tuin' belangrijk 
dat de leerlingen er op uit trekken. Naast 
periodiek onderhoud bij een aantal instanties 
 is er  ruimte voor uiteenlopende tuinklussen.  
 
Zo ook in Spankeren, waar ze verschillende werkzaamheden verrichten op de 
begraafplaats. Afgelopen herfst en winter zijn de leerlingen begonnen met 
bladblazen. Met veel enthousiasme hebben ze veel bladeren verwijderd van de 
paden en de graven. In het voorjaar gaan ze beginnen om de hagen om de 
begraafplaats heen een knipbeurt te geven. 
 
Op deze manier helpen ze enerzijds de begraafplaats netjes te houden en 
anderzijds leren de leerlingen van de praktijkschool  de benodigde vaardigheden. 
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Dauwtrappen. 

Op Hemelvaart, donderdag 14 mei, organiseert Spanso 55+ weer het 
“Dauwtrappen” Er zijn 2 fietstochten uitgezet nl. een familietocht van ca. 23 km. en 
een tocht van ca. 35 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.    
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. 

Archief Spankeren 

Gerard Hummelman heeft een deel van zijn archief nagelaten aan de 
Belangenvereniging Spankeren. Dit archief is door Gerard in vele jaren met veel 
zorg en passie opgebouwd.  Een  monnikenwerk, waar Gerard met hart en ziel 
urenlang aan gewerkt heeft. Naast dat het voor hem een hobby was, hechtte hij er 
ook  groot belang aan dat zaken bewaard blijven voor het nageslacht.  

Hij verzorgde bij gelegenheid tentoonstellingen, of stelde hiervoor materiaal ter 
beschikking, zodat andere mensen ook van het archief konden genieten. Menig 
herinnering is hier bij opgehaald. 

Waar laat je zo’n historische verzameling van foto’s, teksten, administratie van 
allerlei onderwerpen uit ons dorp? Bij elkaar zo’n 40 dozen en dan nog een aantal 
losse stukken. Gelukkig hebben we een goede opslag gevonden, hoog en droog. 
Maar dat kan alleen tijdelijk, het is natuurlijk niet de bedoeling om een archief op te 
slaan. Een archief moet toegankelijk zijn voor mensen die hier gebruik van willen 
maken. De tijd schrijdt voort en een archief is daardoor nooit af, het is een levende 
verzameling. Nieuwe stukken verwerven, catalogiseren, ordenen en op verzoek 
informatie samenstellen of terug zoeken. Gerard was net begonnen met het 
digitaliseren van het archief, er ligt nog een hele taak te wachten om dit voort te 
zetten. Het archief verdient weer een gepassioneerde liefhebber en minstens zo 
belangrijk, een veilige en droge locatie in Spankeren. Dit archief hoort in 
Spankeren. Wellicht zien bedrijven in Spankeren het belang hiervan in, en hebben 
zij wat ruimte beschikbaar. Uiteraard mag dit ook een particulier zijn die voldoende 
ruimte over heeft. Een droge ruimte van 10 – 15 m² volstaat, als er maar een 
aantal rekken, een tafel en een paar stoelen in kunnen staan. Het zal in ieder geval 
wel toegankelijk moeten zijn voor de toekomstige archivaris. 
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SPANSO 55 +kan door tot 1 Juli.   
 
Het rommelt nog steeds in subsidieland. Er is door de gemeente een bijeenkomst 
met diverse soosleidingen  georganiseerd. Op die bijeenkomst heeft de gemeente 
excuses aangeboden voor het tot dan gevoerde beleid. 
Zij  konden op die bijeenkomst hun ongenoegen kwijt. 
Dat was nogal wat. Na lang overleg heeft de gemeente besloten een enquête te 
laten uitvoeren door VIVA. 
Daardoor moet een duidelijk beeld ontstaan over de behoeften van de 
organisaties. Dit onderzoek kost weer de nodige tijd en betekent dus nog langer 
uitstel van een betere regeling. 
Wij kunnen nu niet anders dan afwachten wat er uit komt. Met steun van en in 
goed overleg met het Dorpshuis bestuur kunnen wij in ieder geval tot 1 juli vooruit. 
De afgelopen maanden hadden wij onze nieuwjaarsbijeenkomst, speelden wij 
bingo en gingen wij bowlen. In het Dorpshuis konden wij genieten van De Vogelaar 
en de verhalen van Dinie Hiddink. 
Op 19 maart gingen wij naar het kadaster in Arnhem. Het programma tot 1 juli vindt 
u terug in de agenda.  
Wij wachten op betere tijden. 
 
 

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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Oranje Vereniging Spankeren                

De Oranje vereniging Spankeren wil op 5 mei 
aanstaande de volgende activiteiten voor haar 
inwoners organiseren. Wij denken met onderstaand 
programma voor elk wat wils in petto te hebben. Het 
programma kan op onderdelen nog gewijzigd 
worden. 

9.30 – 13.00 uur fietstocht 

In de ochtend organiseren wij een fietstocht over een afstand van ongeveer 25 
kilometer. Deze afstand geeft zowel jong als oud de mogelijkheid hieraan deel t
nemen.  De fietstocht start in Spankeren en gaat via Olburgen, Bronckhorst en 
Brummen weer retour naar Spankeren. Onderweg zullen de deelnemers worden 
voorzien van een versnapering en bij terugkomst als afsluiting een broodje kroket. 

13.00 – 16.00 uur rondrit voor de jeugd met legervoertuigen

Wij hebben enkele eigenaren van oude legervoertuigen bereid gevonden om in de 
middag met de jeugd een rondrit te maken. Omdat wij niet in kunnen schatten wat 
de animo hiervoor is, zal deelname geschieden door voorinschrijving. Mochten er 
veel aanmeldingen komen, dan zal er gezorgd worden voor een extra programma 
voor de jeugd die de eerste ronde niet mee kunnen met de legervoertuigen. Te 
denken hierbij valt aan spijkerbroek hangen, kruiwagenrace, darten en voor de 
kleintjes eventueel schminken. Wij zullen ouders benaderen om de kinderen tijdens 
de rit te begeleiden.  

20.00 – 24.00 uur feestavond in het Dorpshuis 

Vanaf 20.00 uur is het voor de inwoners  van Spankeren mogelijk om onder het 
genot van een hapje en een drankje de 70- jarige  bevrijding te vieren 
Dorpshuis. De muzikale omlijsting zal plaatsvinden door een DJ. Om 24.00 uur 
willen wij de feestelijkheden beëindigen. 

 

 

In de ochtend organiseren wij een fietstocht over een afstand van ongeveer 25 
kilometer. Deze afstand geeft zowel jong als oud de mogelijkheid hieraan deel te 
nemen.  De fietstocht start in Spankeren en gaat via Olburgen, Bronckhorst en 
Brummen weer retour naar Spankeren. Onderweg zullen de deelnemers worden 
voorzien van een versnapering en bij terugkomst als afsluiting een broodje kroket.  

rondrit voor de jeugd met legervoertuigen   

Wij hebben enkele eigenaren van oude legervoertuigen bereid gevonden om in de 
middag met de jeugd een rondrit te maken. Omdat wij niet in kunnen schatten wat 
de animo hiervoor is, zal deelname geschieden door voorinschrijving. Mochten er 

komen, dan zal er gezorgd worden voor een extra programma 
voor de jeugd die de eerste ronde niet mee kunnen met de legervoertuigen. Te 
denken hierbij valt aan spijkerbroek hangen, kruiwagenrace, darten en voor de 

uders benaderen om de kinderen tijdens 

Vanaf 20.00 uur is het voor de inwoners  van Spankeren mogelijk om onder het 
jarige  bevrijding te vieren in het 

Dorpshuis. De muzikale omlijsting zal plaatsvinden door een DJ. Om 24.00 uur 



14 

 

Remy Bloem draagt voorzittershamer Oranje Verenigin g na 33 jaar over  
 

Op de Algemene Ledenvergadering van 9 maart jl. is Remy Bloem afgetreden als 
voorzitter van de Oranje Vereniging Spankeren. Na 33 jaar vond hij het tijd om 
plaats te maken voor een opvolger. 
Remy is in 1982 voorzitter geworden als opvolger van Jhr. J.S. Wurfbain nadat hij 
de honneurs al tijdelijk had waar genomen om gezondheidsredenen van de 
toenmalige voorzitter. De Oranje Vereniging heeft in deze periode een gestage 
groei gekend en is een begrip geworden onder de Spankerense bevolking maar 
ook daar buiten. Gezelligheid is altijd de troef geweest en daar heeft Remy 
wezenlijk aan bij gedragen. Een feest voor de inwoners van Spankeren dat heeft 
hij nooit uit het oog verloren. Net als in elke vereniging zijn er ups & downs en 
Remy verstond de kunst om de club bij elkaar te houden en alles in goede banen 
te leiden. De bindende factor zoals dat heet. 
 
33 jaar is een hele lange periode als je bedenkt dat de vereniging dit jaar 70 jaar 
bestaat. Bijna de helft daarvan is Remy voorzitter geweest. Een prestatie op zich. 
Omdat hij nog meerdere hobby’s heeft waar ook de nodige  tijd in gaat zitten, vond 
hij het na zo’n lange tijd dan ook mooi geweest. Een waardig opvolger is gevonden 
in de persoon van André Maalderink die ook al 20 jaar deel uit maakt van het 
bestuur. De nieuw voorzitter heeft tijdens de Ledenvergadering namens het 
bestuur een woord van dank gesproken, ondersteund met anekdotes uit de lange 
periode. Als blijk van grote waardering is Remy benoemd tot erevoorzitter van de 
Oranje Vereniging. Wij wensen Remy nog vele jaren in gezondheid toe en het 
nodige plezier met zijn andere hobby’s. 

                            
                             

 De scheidende voorzitter geeft de voorzittershamer aan zijn opvolger .  
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Agenda april, mei en juni 2015. 
 
April 
 
2 april  Spanso 55+    Bezoek struisvogelboerderij            Didam 
4 april  Country dansen                    Dorpshuis 
11 april  Darten                     Dorpshuis 
12 april  Voorjaarsconcert Wilhelmina                  Theothorne 
16 april  Spanso 55+ Leefstijlcoach gem. Rheden               Dorpshuis 
18 april  Klein Chemisch Afval         9.45 – 10.45 uur           Kerkplantsoen 
18 april  Bevrijdingsconcert                20.00 uur           Ontmoetingskerk 
18 april  Kaarten                     Dorpshuis 
25 april  Oud papier wordt opgehaald. 
27 april  Koningsdagconcert bij Beverode                  Dieren 
30 april  Spanso 55+ Bezoek aan de Mosterdfabriek en rondje Doesburg 
 
Mei 
 
2 mei  Country dansen                    Dorpshuis 
5 mei  Oranje activiteiten                   Zie blz. 13 
9 mei   Kaarten                     Dorpshuis 
14 mei   Dauwtrappen  Zie blz. 11       .Vertrek vanuit het   Dorpshuis 
16 mei  Klein Chemisch Afval     9.45 – 10.45 uur    Kerkplantsoen 
23 mei  Darten                     Dorpshuis 
28 mei  Spanso 55+ Tera en Gerrit Lueks                 Dorpshuis 
 
Juni 
 
6 juni  Country dansen                    Dorpshuis 
6 juni  Oud papier wordt opgehaald. 
10 juni  Zomeravondconcert. Aanvang 19.30 uur               Spankeren 
11 juni   Spanso 55+ Bezoek Dickens museum                   Bronkhorst 
13 juni   Darten                     Dorpshuis 
25 juni   Spanso 55+ Afsluiting 1e halfjaar                 Dorpshuis 
26 juni  Rondgang Oranjefeest         18.45 uur        Spankeren 
27 juni  Oranjeconcert op het feestterrein    10.00 uur       Spankeren 
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De belangenvereniging Spankeren is opgericht op 29 april 1992 en stelt zich ten doel het 

algehele woon- en leefklimaat in stand te houden en waar mogelijk te verbeteren. De 
activiteiten strekken zich uit tot vele terreinen, zoals ruimtelijke ordening, milieu en natuur, 

woningbehoefte, verkeersveiligheid, voorzieningenniveau, infrastructuur, enz. Het 
lidmaatschap kost € 5,00 per jaar 

Mocht u vragen hebben over welk onderwerp dan ook, aarzel niet om één van de 
bestuursleden te benaderen. Vier maal per jaar wordt een info bulletin uitgegeven waarin de 

leden op de hoogte worden gehouden van alle ontwikkelingen in en rond Spankeren. 

 
 

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl 

 
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     janhulsing@telfort.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                                                            843508    loeswosgien@gmail.com                                        
Harold Smeltink                                                         416381    sigrid-harold@upcmail.nl                                                     
  
 
 
 
                                                                                                                                            


