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VAN DE REDACTIE 

Graag beginnen wij dit voorwoord met een dankwoord voor Carla Hupjé en Lia 

Bodt. Jarenlang hebben deze twee dames zich ingezet voor de 

Belangenvereniging Spankeren en de inwoners voorzien van een mooi bulletin. Wij 

wensen hen veel plezier met hun nieuw te ondernemen activiteiten. 

Ze hangen er weer…de oranje en blauwe vlaggen. Oranje voor de kermis, blauw 

voor de komende Wilspa, altijd weer een vertrouwd gezicht. Als u dit voorwoord 

leest, is de kermis achter de rug en hebben we kunnen genieten van een paar 

vrolijke, oranje dagen. Op naar de Wilspa, het volgende festijn. Houdt u de laatste 

zaterdag van augustus daarvoor vrij? 

Geen blauwe of oranje, maar paarse kabels gingen er de afgelopen weken in de 

gemeente Rheden de grond in. Het zijn glasvezelkabels die ervoor zorgen dat 

scholen voortaan razendsnel kunnen up- en downloaden. De verwachting is dat ze 

met ingang van het nieuwe schooljaar gebruik kunnen maken van deze 

glasvezelkabel, zo ook onze Prinses Margrietschool.  

Het lijkt wel een modetrend, het rode plastic zakje aan de hondenriem. We zijn blij 

dat er zo veel hondenbezitters meewerken aan het poepvrij houden van ons dorp. 

Er wordt weer lekker in het gras gespeeld rondom de opnieuw geverfde muziektent 

zonder op te moeten letten voor een bruine berg.  

Steeds meer automobilisten hebben de sluipweggetjes ontdekt tussen Dieren en 

Zutphen. Waar het ooit zo heerlijk rustig fietsen was, is het nu oppassen geblazen. 

Vanaf half augustus hoopt iedereen weer over de dan geheel vernieuwde N348 te 

kunnen rijden en keert de rust weder. Behalve zaterdag 7 september, dan is het 

een komen en gaan van ronkende motoren van Motor Club Spankeren! 

We wensen u via dit bulletin een hele mooie en zonnige zomervakantie.  

De redactie. 
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BELANGENVERENIGING SPANKEREN 
 

De renovatie van de sluis in Dieren  

Medio april heeft de Stichting Apeldoorn Kanaal ideeën gepresenteerd over de 

renovatie van de sluis en directe omgeving. 

De sluiskolk boven de sluis zou als passantenhaven ontwikkeld kunnen worden. 

Het bevorderen van het toerisme kan dan verder vorm gegeven worden door het 

opzetten van een informatiecentrum over de sluizen in het Apeldoorns kanaal. Dit 

kan op het punt waarin de geallieerde legers op 16 april 1945 elkaar ontmoeten en 

waar nu een herdenkingsmonument staat. Een horecagelegenheid zou aan de 

Spankerense kant van het kanaal moeten komen. Vanaf een terras kunnen 

mensen daar heerlijk in de zon genieten van deze unieke plek.  

Uit de regiogelden van de provincie heeft 

de gemeente een bedrag van € 500.000 

ontvangen onder de voorwaarde van 

cofinanciering. De gemeente moet rond 

de zomer van dit jaar aan de provincie 

doorgeven of zij de andere € 500.000 op 

tafel leggen. Het zou jammer zijn dat dit 

geld aan de provincie teruggegeven 

moet worden. Het waterschap wil 1.3 

miljoen inbrengen.  

Het bestuur van de belangenvereniging heeft vanuit Spankeren het belang van de 

renovatie aan de gemeenteraad van Rheden kenbaar gemaakt. Die besluit daar op 

niet al te lange termijn over.  
 

Nieuws over het goederenvervoer op het spoor / de IJssellijn 

Op 23 mei j.l. was er een bijeenkomst in Zutphen van het ‘Regionaal Overleg 

Noordelijke Aftakking van de Betuwelijn’ (afgekort RONA) 

Grootste deel van de bijeenkomst ging over de de Milieueffectrapportage (MER) 1e 

fase ‘PHS Goederenroute Oost Nederland’ dat inmiddels verschenen is. Het 

rapport kan gedownload worden via 
http://www.centrumpp.nl/Images/Hoofdrapport%20MER%20PHS%20GON_tcm318-341838.pdf 

Inmiddels heeft de overheid aangegeven dat de bouwkundige aanpassingen voor 

meer goederentreinen niet in 2020 klaar zullen zijn, maar pas in 2028. In de MER-

rapportage is overal ook de optie van twee goederenpaden (2x 36 treinen per dag 

in twee richtingen) meegenomen. De Minister heeft echter in april besloten dat 

gezien de mindere behoefte aan goederentreinen de optie voor een 2e goederen-

pad losgelaten wordt. Het was echter te laat de rapportages hier nog op aan te 
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passen.  

Het MER-rapport gaat in op de vier varianten voor het goederenvervoer waaruit 

gekozen moet worden voor het tracé van Zutphen tot de Duitse grens. Dit gaat dus 

inhoudelijk niet in op de situatie van Arnhem tot Zutphen, waaronder Spankeren. 

Tot 8 juli kunnen zienswijzen ingediend worden n.a.v. dit rapport. Oproep was om 

zoveel mogelijk zienswijzen in te dienen.  

 

Eind 2013 kiest de minister (nadat de 

inspraakprocedure afgewikkeld is) voor één 

van de varianten. Vervolgens vindt een MER 

2e fase plaats voor het traject Elst-Oldenzaal. 

Deze zal gedetailleerder zijn en gaat over 

over de goederentreinen door Spankeren. Het 

opstellen van de MER 2e fase gebeurt in 

2014 en de eerste helft van 2015. Half 2015 

gaan we uitleg krijgen over de voorgenomen 

besluiten m.b.t. Spankeren en kunnen 

hierover zienswijzen ingediend worden. In 

2016 wordt dan een besluit genomen. 

Op woensdag 29 mei vond er in Theothorne 

een inloopavond annex informatiemarkt plaats 

over de IJssellijn. Het Ministerie van VWS en 

ProRail waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de 

toename van het aantal goederentreinen. Vanuit het bestuur van de 

Belangenvereniging zijn we erbij geweest. De krant heeft uitvoerig bericht over het 

daar besprokene. 

 

Verhalenvangers aan de gang in de gemeente Rheden 

Tijdens de door de gemeente Rheden georganiseerde erfgoedbijeenkomsten in 

2012 bleek dat veel inwoners belang hechten aan de verhalen bij gebouwen en 

plekken. De verhalen laten de stenen of de plek immers leven.          

In de nieuwe gemeentelijke Erfgoednota ‘Levend verleden,      

2012-2016’ is daarom een extra hoofdstuk toegevoegd over 

immaterieel erfgoed, de verhalen.               

Het idee is nu opgevat om de verhalen te gaan 

verzamelen en documenteren. 

Het verhalenproject heeft als doel het verzamelen, 

documenteren en (door)vertellen van de zogenaamde 

‘verborgen verhalen’ over het erfgoed in de gemeente 
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Rheden. Bij deze ‘verborgen verhalen’ gaat het over de nog niet eerder vertelde 

verhalen uit de eerste hand, die bijvoorbeeld iets over de geschiedenis, betekenis 

of beleving bij of van een plek vertellen. Dat kunnen verhalen zijn bij een gebouw, 

een gebied of een plek, die nog niet eerder verteld zijn en die eigenlijk niet verloren 

zouden mogen gaan voor de volgende generaties. 

Om deze verhalen bij gebouwen en plekken te verzamelen is een projectgroep op 

zoek naar zogenaamde ‘verhalenvangers’ voor alle zeven dorpen van de 

gemeente Rheden. De verhalenvangers gaan actief op zoek naar de ‘verborgen 

verhalen’ van personen uit de eerste hand. Allereerst zullen zoveel mogelijk 

verhalen worden ‘gescout’. Iedereen kan bij deze verhalenvangers terecht met zijn 

of haar verhaal of met tips over mensen met interessante verhalen.  

Een selectie van de verhalen zal vervolgens aan de hand van interviews verder 

worden uitgewerkt en opgetekend door de verhalenvangers.  

In het najaar van 2013 worden Erfgoedcafés georganiseerd in alle zeven dorpen. 

Op deze momenten kan iedereen met zijn of haar verhaal komen of met tips over 

waar en bij wie nog meer interessante en ‘verborgen verhalen’ te vinden zijn. Deze 

bijeenkomsten hebben als doel om zo een veelheid aan verhalen over het erfgoed 

in de gemeente Rheden te ‘scouten’.  

Data van de Erfgoedcafés: 27 en 28 september, 5, 25 en 26 oktober en 8 en 9 

november. Informatie over de locaties volgt later. 

Wenst u meer informatie over dit project? Bekijk dan de website 

www.erfgoedrheden.nl  

Voor Spankeren heeft zich inmiddels een kandidaat-verhalenvanger gemeld. 

 

Spankeren is een dorp dat alles heeft. 

Bij de presentatie van ons dorpsplan is deze slogan naar voren gekomen. Toch 

blijkt dat aan alles wat Spankeren heeft nog iets toegevoegd kan worden. 

Spankeren heeft sinds kort een trouwlocatie. 

In haar brief van 5 juni 2013 aan de kerkrentmeesters 

bericht de gemeente het volgende: “Wij hebben 

besloten om, per 5 juni 2013 de Petruskerk te 

Spankeren aan te wijzen als Huis der gemeente. 

Hierdoor wordt de Petruskerk een vaste trouwlocatie 

van de Gemeente Rheden.”  Dit betekent dat op 

maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 

huwelijken kunnen worden voltrokken. Dat alles in 

overleg met de kerkbeheerder en de ambtenaar van 

de burgerlijke stand. De gemeente verzorgt alle formele aspecten die 
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samenhangen met het sluiten van een huwelijk. De kerkbeheerder zorgt voor de 

andere zaken die er voor zorgen dat alles geschikt is voor een representatieve 

huwelijksvoltrekking. 

Op zaterdag 7 september zal het eerste burgerlijke huwelijk in de Petruskerk 

gesloten worden. 

Voor nadere informatie over het gebruik van de kerk kunt u terecht bij de voorzitter 

van de kerkrentmeesters de heer C. Verburg, Dorpsweg 71, 6956 AN Spankeren. 

Telefonisch te bereiken onder nummer 0313-414412. E-mail adres: 

intexad@hetnet.nl.  

 

De digitale snelweg komt tot in Spankeren 

Vroeger werd voor de communicatietechniek vooral elektrische stroom en 

koperdraad gebruikt. Tegenwoordig gebruiken we steeds meer licht en 

glasvezelkabels. Het is goedkoper materiaal, dat goedkoper kan worden 

aangelegd. Het zorgt er 

bovendien voor dat gegevens 

sneller worden 'vervoerd' en en 

de informatie is ongevoelig voor 

elektromagnetisme. 

Een glasvezel is gemaakt van glas met daaromheen een laagje waar geen licht 

doorheen kan. Normaal is glas erg breekbaar, maar wanneer het gesmolten is en 

er dunne draden van getrokken worden dan is het sterk en buigzaam. Zo’n 

glasvezelkabel is nu in Spankeren aangelegd, maar (voorlopig!) alleen als digitale 

snelweg naar de Prinses Magrietschool.  

In het onderwijs van nu zijn, zo vindt men, internet en 

mobiele communicatie niet meer weg te denken. In 

een digitale maatschappij hoort daarom, zo vinden 

vele deskundigen, dat kinderen op jonge leeftijd al 

moeten kunnen omgaan met digitale leermiddelen.  

De vanzelfsprekende manier waarop jongeren 

met de mogelijkheden van digitale technologie 

omgaan is fascinerend. Veel onderzoekers zijn 

onder de indruk van de vaardigheden van onze 

jeugdige generatie. Er zijn dan ook nieuwe 

namen aan deze generatie gegeven zoals de 

internet-generatie, e-geners, digitale generatie 

en de laatste benaming; de generatie Einstein. 
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Maar het kost ook wat! In het overleg tussen de Tweede Kamer en de minister van 

OCW is gesproken over de hoogte van de schoolkosten en over de wijzen waarop 

de schoolkosten voor ouders omlaag gebracht kunnen worden. In dat overleg 

kwam de suggestie aan de orde dat de 

schoolkosten verlaagd kunnen worden 

als de docenten voortaan zelf hun eigen 

(digitaal) lesmateriaal maken! De 

Minister heeft de Kamer toegezegd om 

een onderzoek te laten uitvoeren naar 

de kansen en bedreigingen van 

leermiddelen en naar de effecten van 

digitalisering op de prijzen van 

leermiddelen. Zo heeft een vernieuwing 

meerdere kanten. 

 

 

Een e-mailnieuwsbrief van de Belangenvereniging ? 

In het voorjaarsnummer van dit bulletin is aangekondigd dat de 

Belangenvereniging overwoog om een email-nieuwsbrief uit te gaan geven. We 

hebben u gevraagd om ons via een mailberichtje naar de secretaris 

(martin.van.gessel@gmail.com) te laten weten of u op de verzendlijst wilde staan. 

Op die vraag zijn drie positieve reacties binnengekomen. Dat is te weinig voor de 

tijdsinvestering die nodig is om zo’n nieuwsbrief te maken. Het bestuur zoekt 

daarom naar een andere methode om belangrijk tussentijds nieuws aan u aan te 

bieden. U hoort nog hoe dit eruit zal gaan zien. 
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Open monumentendag op 14 en 15 september:  

Petruskerk met kerkhof en Spankerense boerderijen 

 

Het thema van de nationale open monumentendag van dit jaar (14 en 15 

september a.s.)  is ‘Macht & Pracht’ zijn. Binnen Macht & Pracht zal er aandacht 

zijn voor verschillende soorten macht, en de pracht die daar in Nederland uit 

voortkwam en ons nog steeds omringt.  

Archeologisch onderzoek uit het recente verleden heeft aangetoond, dat 

Spankeren  ongeveer 14.000 jaar geleden al een bewoning van jager-

verzamelaars en boeren gehad heeft. Ondanks de ouderdom van Spankeren is het 

altijd een min of meer boerendorp gebleven en Pracht en Macht is een beetje aan 

Spankeren voorbij gegaan. 

De kerk van Spankeren heeft een lange en 

bewogen geschiedenis. De toren van de 

huidige kerk stamt uit de 11
e
 eeuw en is 

daarmee waarschijnlijk de oudste op de 

Veluwe. Het schip van de kerk is in 1804 

herbouwd. Dat de kerk in de 80-jarige 

oorlog verschillende keren door 

oorlogsgeweld en brand verwoest is,  is 

aan de toren duidelijk te zien. Rond de kerk 

ligt het kerkhof, met enkele historische 

graven. Binnen de gemeenten Rheden en 

Rozendaal is dit de enige plaats waar nog 

steeds rond de kerk begraven kan worden. 

In het Spankerens archief bevinden zich 

verschillende oude foto’s van Spankerense boerderijen. Sommige zijn nog steeds 

als boerderij in gebruik, maar ook veel zijn verbouwd en hebben nu alleen een 

woonfunctie. Andere boerderijen zijn helemaal verdwenen en op het erf zijn 

nieuwe, vaak riante woningen verschenen.  

In de kerk wordt een tentoonstelling ingericht van die oude foto’s, met de 

bijbehorende beschrijving en een foto van wat er nu op die plek staat. Ook is er 

voor de bezoekers een kaartje beschikbaar waar de diverse boerderijlocaties 

opstaan, zodat iedereen al dan niet per fiets die locaties op kan zoeken. De 

boerderijen kunnen alleen vanaf de openbare weg bekeken worden. 

Open:   zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur             

             zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur 
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Tuingeluk Tips van ons Spankerse hoveniersbedrijf Rijneveld 

De vakantietijd is weer aangebroken. In de tuin bloeit en groeit alles nu volop. 

Graag inspireert Rijneveld u met tuintips! 

Maai bij droog weer het gras niet te kort en sproei het (zonodig) ’s avonds of 's 

morgens vroeg. U kunt ook ’s nachts sproeien, d.m.v. een sproeisysteem met een 

sproeicomputer, dat scheelt water i.v.m. verdamping en een hoop gesjouw met 

slangen en sproeiers! Het is nu ook de tijd om de hagen terug te snoeien. 

Het is goed om de uitgebloeide bloemen te 

verwijderen dan heeft u kans dat de plant nog 

een keer tot bloei komt.  

Uitgebloeide Rozen kunt u terug knippen tot 

boven het eerste volgroeide blad. Klimplanten 

tijdig opbinden en leiden, anders breken ze bij 

een storm af. 

De Vrouwenmantel en de Geranium kunt u het 

beste na de bloei helemaal afknippen. Dit klinkt heel rigoureus maar na 3 tot 4 

weken staat de plant er weer fris en jong bij. 

 

Meer tips? Volg Rijneveld op Facebook!  Zij komen 

ook graag een keer vrijblijvend bij u langs voor 

advies of een prijsopgave. Kijk voor meer informatie 

op www.rijneveld.nl 

 

 

Het Oranjefeest en de Oranje Vereniging Spankeren 

Een poster uit het jaar 1867 laat ons zien dat er toen al sprake was van een 

volksfeest in Spankeren ter ere van de Koningin. Bijna 150 jaar geleden was een 

feestcommissie druk in de weer met het organiseren van een opening bij de 

muziektent, een optocht voor de kinderen, schijfschieten, kegelen en 

vogelschieten. Er werd gedanst in De Bockhorst en als het mooi weer was werd er 

later op de avond zelfs vuurwerk afgestoken.  

 

In 1945, bijna 80 jaar later, werd de Oranje Vereniging Spankeren officieel 

opgericht.  Het feest vond in augustus of september plaats vanwege de verjaardag 

van Koningin Wilhelmina. In de loop van de tijd werden de Oranjefeesten naar 

voren verschoven. 
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foto’s Wim Schrader 
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Botsauto’s in Spankeren; een interview met de heer J. Hachmang, 

De familie Hachmang staat al jarenlang met botsauto´s op de kermis. Omdat in dit 

nummer de Oranjefeesten van Spankeren belicht worden, leek het ons leuk de 

Heer Hachmang enkele vragen te stellen. 

De geschiedenis van de Familie Hachmang. 

De Heer Hachmang komt uit een kermisfamilie uit Doesburg, ook opa en oma 

stonden destijds al met een racebaan met benzineautootjes en met een cakewalk 

op kermissen. Ook mevrouw Hachmang komt uit een kermisfamilie. Het echtpaar 

Hachmang woont sinds 1979 in Spankeren en naast hun huis stallen zij in de 

winter de botsauto´s, en plegen zij het onderhoud. Zij zijn zo zoetjesaan de enige 

oorspronkelijke bewoners aan de Edyweg. Zij hebben samen 3 dochters en 5 

kleinkinderen. Dochter Bianca woont ook op 

het terrein van vader en moeder en zij staat 

met haar man met een kraam met 

grijpkranen en patat frites vaak op dezelfde 

kermis met pa en ma. In november en 

december runnen Bianca en haar man 

samen een oliebollenkraam. 

Hoelang staan jullie al op de kermis in 

Spankeren en hoe bevalt dat? 

Wij staan al ongeveer 36 jaar op deze kermis 

en dat bevalt nog steeds goed. Er is goed contact met de Oranjevereniging die hier 

de verpachting namens de gemeente regelt. 

Op welke kermissen staan jullie nog meer? 

Over het algemeen staan wij op vaste kermissen, voor het grootste gedeelte in 

Gelderland. In het verleden was dat anders: samen stonden wij met het reuzenrad 

in 16 landen in Europa en zelfs in Israel werd het reuzenrad opgebouwd.  

Na gezondheidsproblemen hebben wij de reizen ingekort en sinds 14 jaar blijven 

we wat dichterbij. 

Wat doen jullie in de winter? 

Het winterseizoen duurt 5 maanden en wordt gebruikt voor onderhoud.  

Is er veel veranderd in de afgelopen jaren? 

De houding en het gedrag van de jeugd is veranderd. Het zit dan vooral in het 

gedrag, het niet of minder tonen van respect voor de medemens en als er drank of 

drugs voorbij komen veranderen er nog meer zaken. Ten aanzien van 

veiligheidsvoorschriften zijn er veel scherpe regels bijgekomen en worden jaarlijks 

keuringen verricht. 
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Wensen voor de toekomst: 

De heer Hachmang hoopt op toekomstige gezonde jaren voor zijn hele familie. Ten 

aanzien van zijn werk zou het fijn zijn als de politie een oogje in het zeil gaat 

houden. Veiligheid is in ieders belang! 

En als zijn kleinkinderen in de toekomst het zelfde werk willen gaan doen als opa, 

vindt hij dat prima. 

 

Buurtbus Spankeren Dieren 

De bus is enige tijd uit de roulatie geweest. Reparatie van de versnellingsbak, 

nieuwe banden en de chauffeurs en passagiers verlossen van alle kraakjes, 

piepjes en rammeltjes. Kortom, een kleine revisie heeft plaatsgevonden. 

Inmiddels zijn de rustige maanden aangebroken en hoopt de buurtbus aan de 

gestelde 400 passagiers per maand te komen. Mei was een topmaand, er stapten 

meer dan 600 passagiers in en uit de bus. Gemiddeld is het aantal passagiers per 

maand dit tweede jaar ruim 500. Ergens in augustus of september verwacht de 

buurtbus de 10.000
e
 passagier. De bus is wat dat betreft ontdekt. 

De stadsregio KAN heeft naar aanleiding van deze cijfers besloten de lijn vast in 

de concessie op te nemen voor de komende tien jaar, goed nieuws dus. Er wordt 

alweer nagedacht over het komende jaar. Suggesties zijn welkom op info@bbsd.nl 

Er wordt in ieder geval bekeken of Dieren Zuid in de route kan worden opgenomen 

en ook zullen de tijden worden aangepast, zodat aansluiting op trein en bus beter 

worden. Wel moet nog even vermeld worden, dat het aandeel van Spankeren in de 

buurtbus qua passagiers gezakt is van 29% in het eerste jaar naar 24% in het 

tweede jaar. Dat kan beter!  

 

VIVA Rheden gaat voor een werkgroep “BUREN VOOR BUREN SPANKEREN” 

Zelfstandig blijven wonen. Decennia’s nog? En hoe? Dit zijn vragen die de 

Spankerense Dick Schoneveld zichzelf stelde bij zijn 70e verjaardag deze maand. 

Vele buurtbewoners vragen zich wellicht hetzelfde af. En zo bedacht hij dat een 

boodschappendienst misschien een idee zou zijn.  

 Buurtcoach Jos Meerssman van welzijnsstichting 

VIVA Rheden (opvolger van Carion) is gaan 

meedenken. Hij wil het breder trekken naar een soort 

collectieve voorziening om het dorp leefbaar te 

houden. Een hulpdienst voor en door vrijwilligers, die 

gaat bemiddelen bij allerlei hulp, zoals 

computerproblemen, afvoer ontstoppen, invullen 

formulieren, Dvd-speler installeren, CV ontluchten, een boodschap doen, meegaan 

met een boodschap doen, kerstboom opzetten en versieren, licht snoeiwerk in de 
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tuin, enz. Doel  is samenbrengen van vraag en aanbod bij allerlei klusjes voor 

mensen die deze dingen zelf moeilijk kunnen organiseren en betalen.  

In de Dierense wijk Stenfert bestaat “Buren voor Buren” nu ruim een jaar en er 

wordt volop gebruik van gemaakt. Zij richten zich inmiddels op het hele dorp 

Dieren. Het plan is nu een werkgroep te formeren die gaat bekijken hoe een en 

ander vorm kan worden gegeven in Spankeren. Het idee is om na de zomer via 

‘homeparty’s verschillende mensen te bereiken als opwarmer naar een 

bewonersavond voor heel Spankeren in het najaar. Het streven is om nog voor de 

winter met ons burenhulpproject van start te gaan. 

Elke inwoner kan een bijdrage leveren aan deze vorm van ouderwetse burenhulp. 

Bijvoorbeeld door u op te geven als gastvrouw of gastheer van een homeparty. U 

regelt een groep buurtbewoners, de buurtcoach doet de rest. Spreekt het idee van 

burenhulp u aan? Neem dan zitting u in de werkgroep en denk mee over welke 

aanpak het best in ons dorp past. U kunt uw ‘talenten’ ook bekend maken en uw 

bereidheid deze voor anderen in te zetten.  

Voor aanmeldingen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Jos 

Meerssman van VIVA Rheden via telefoonnummer 06-12114299 of door te mailen 

naar josmeerssman@viva-rheden.nl.  

 

Renovatie van de 348 

De 1
e
 fase van de renovatie van de N348 (de Zutphensestraatweg) is voltooid. 

Vanaf dinsdag 25 juni kan er weer 

gereden worden over het traject tot en 

met Zutphen. Van 29 juli tot en met 16 

augustus is het echter toch weer 

omrijden omdat dan 

asfalteringwerkzaamheden en 

onderhoud van de asfaltverharding en 

voegovergangen in de IJsselbrug  

 

plaatsvinden tussen de rotonde 

Arnhemsestraat in Brummen en de N314 

aan de andere kant van de IJssel in 

Zutphen. Volg dan opnieuw de 

omleidingsroute aanwijzingen en houdt 

rekening met een langere rij-tijd naar 

Zutphen. Het grootste leed is echter 

geleden. 
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VERENIGINGSNIEUWS 

Nieuws van de SOOS SPANSO 55+ 

De vorige keer konden wij melden dat de gemeente eindelijk een subsidie had 

toegezegd. Na het faillissement van Carion was het heel onduidelijk of wij nog wel 

op subsidie konden rekenen. Normaal is, dat een vereniging in oktober een 

begroting kan maken voor het komende jaar. Daartoe is het nodig dat ook bekend 

is of er subsidie wordt toegekend. Gelukkig ontvingen wij inmiddels het geld tot 1 

juli. Wat er daarna beschikbaar komt is nu nog onduidelijk. Hopelijk kan nog voor 

de vakanties wat duidelijkheid 

komen. Voor het eerste halfjaar 

hebben wij in ieder geval ons 

programma zodanig aangepast dat er 

goedkopere activiteiten zijn gepland 

dan oorspronkelijk is bedacht. 

Onze laatste activiteit was een 

bezoek aan de vijvertuin De Keihave 

in Gorssel. Een prachtige tuin. 

Bovendien maakten wij een rondrit 

door Gorssel en het buitengebied met de Trekkertram, een spoorwagon getrokken 

door een tractor. Zeer geslaagd. Op 20 juni is het eerste halfjaar afgesloten met 

een gezellige middag in het 

Dorpshuis.  

Voor het tweede halfjaar zijn al zaken 

geregeld en verplichtingen aangegaan 

die geld kosten. Daardoor zijn wij toch 

beperkt in onze mogelijkheden.Wij 

doen zuinig aan. 

De inmiddels bekende activiteiten 

staan steeds in de agenda van het 

bulletin vermeld 

 

Kaarten in het Dorpshuis 

De data voor de kaartavonden in  het seizoen 2013-2014 zijn bekend. De 

speelavonden zijn op 9 oktober 2013, 9 november 2013, 14 december 2013, 11 

januari 2014, 15 februari 2014, 8 maart 2014, 19 april 2014 en 10 mei 2014 

Extra is op 28 december de 2
e
 kaartmarathon (zaterdag overdag) 
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Zoals gewoonlijk tellen de (beste) resultaten van 6 avonden mee voor de 

eindstand. De kaartmarathon telt niet mee voor de eindstand. 

De avonden beginnen om 20.00 uur. Koffie (of wat anders) is er vanaf 19.45 uur. 

Het inleggeld blijft € 2,50 per avond/per persoon. 

 

Motor Club SPANKEREN, "ON THE ROAD AGAIN!"  

Op zaterdag 7september, traditioneel de 1e zaterdag ná de Wilspa, zal de Motor 

Club Spankeren haar jaarlijkse motortoertocht gaan rijden.  

Zoals gebruikelijk staat deelname open voor de Spankerense Biker, of diegenen 

die langere tijd in ons dorp hebben gewoond. Géén broers, zussen, buurmannen, 

neven en (leer-) nichten omdat we het een puur Spankerense gebeurtenis willen 

laten blijven. Natuurlijk zal de rit van dit jaar weer voldoende afwisseling bieden, en 

goed te doen zijn voor de ervaren motorrijder, maar zeker ook voor de wat minder 

ervaren biker!  

Traditioneel verzamelen 

we om 08.00 uur bij "De 

Sluis", waar de koffie ons 

wacht. Na enkele korte 

mededelingen zullen we 

om 09.00 uur exact 

aanvangen met de tocht, 

ergens koffie drinken, 

ergens anders lunchen, 

en rond 17.30 uur  weer 

terug zijn op onze 

uitvalsbasis "De Sluis".  

Aansluitend is er 

gelegenheid om je motor naar huis te brengen, je op te frissen en rond 19.00 uur 

zullen we de barbecue aansteken, stevige muziek opzetten en rond het kampvuur 

weer de sterke verhalen bij elkaar op de mouwen spelden.  

Mee doen? Geef je op bij Mike of John, onder vermelding van je naam, adres, 

telefoonnr. en e-mail.  

m.schillemans2@chello.nl  en  johnhaverkamp@kpnplanet.nl   

Twijfel je? Niet doen, gewoon lekker meerijden en je dorpsgenoten eens op een 

andere manier leren kennen!   Mike en John.  
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CRIMINALITEIT 

 
Waarschuwing van de politie 
De vakantieperiode komt er weer aan. Niet alleen voor u een fijne tijd maar ook 
voor inbrekers. Zij kunnen gemakkelijk hun slag slaan als u op vakantie bent. 
Neem daarom voorzorgmaatregelen: 

- Beveilig de bovenverdieping van het huis. In veel gevallen wordt door 
inbrekers geprobeerd naar de bovenverdieping te klimmen. 

- Sluit bij afwezigheid alle ramen, bovenlichten en dakramen af, ook het WC-
raampje. 

- Laat nooit ladders of afvalcontainers rond het huis staan. Deze worden 
door inbrekers gebruikt om naar een volgende verdieping te klimmen. 

- Houd de groenvoorziening rond het huis laag. 
- Inbrekers hebben een hekel aan schrikverlichting, een woningalarm en 

oplettende buren. 
- Zorg dat het huis eruitziet alsof er iemenad thuis is. Gebruik een 

tijdschakelaar voor de verlichting. 
- Laat de post ophalen door een bekende tijdens de vakantie. 
- Kijk op www.politie.nl voor extra informatie en tips ter voorkomning van 

woninginbraken. 
én 
- ‘Adverteer’ niet met uw afwezigheid !!   Zeg niet op uw voicemail dat u 

afwezig bent. En schrijf niet op Facebook, Twitter, Hyver of andere sociale 
media dat u op vakantie bent. Ook inbrekers lezen zulke berichten. 

De politie kan niet overal tegelijk zijn. Ziet u iets wat u niet vertrouwt, bel dan de 
politie 0900-8844. De gebiedsagent is via dit nummer bereikbaar of u mailt naar 
herwin.van.der.sanden@gelderland-midden.politie.nl  

 

MELDING OVER DE OPENBARE RUIMTE 

Ligt er een tegel scheef? Is er een boom omgewaaid? Ligt er vuil op straat? 
Lantaarn kapot? Kortom, hebt u een melding over de openbare ruimte? 
Geef dit door aan het Publieksbureau van de gemeente, tel 026 – 4976911. U kunt 
ook het meldingsformulier invullen op www.rheden.nl. 
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AGENDA 

juli 

20 juli Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot11.15 uur.  

augustus 

3 aug. Oud papier wordt opgehaald.  

17 aug. Gifbus aan het Kerkplantsoen van10.15 tot 11.15 uur.  

31 aug. Wilspa.  

september 

5 sept. 

 
Start nieuwe seizoen Spanso 55+.   
Bijpraten met een hapje en een drankje. 
 

Dorpshuis 

7 sept.  Motortocht van de Motorclub Spankeren. De Sluis 

14 sept. Darten Dorpshuis 

14 sept. Oud papier wordt opgehaald  

14 en15   
sept. Monumentendag: expositie historie boerderijen Spankeren Kerk 

19 sept. 

 
Spanso 55+  
Bezoek aan de Apeldoornse Courant. Hoe komt de krant tot 
stand? 

 

21 sept. Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15 uur.  

27 sept. Erfgoedcafé.  
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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 

Samenstelling bestuur 

Dagelijks bestuur   telefoon e-mail 
Voorzitter : Bas Geerdink   414040 bas.geerdink@planet.nl 
Secretaris : Martin van Gessel  843583 martin.van.gessel@gmail.com 
Penningmeester : Wim Schrader, Van Rhemenhof 2-D 422637 schrader@chello.nl 

Overige bestuursleden 
Jan Burgers, Overweg 49  416504 
Jan Hulsing, Overweg 39  421829 
Hummelman, Dorpsweg 10,  414316 Beheerder Spankerens Archief 
Wim Jonkers, Kappersweg 2  619217 
Piet Nicolaï, Loohof 59  416442 
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33  420711 
Bea Waterborg, Dorpsweg 28  419235 

De redactie van dit bulletin: 
Thea Baan    422492 baan32@zonnet.nl 
Martin van Gessel   843583         martin.van.gessel@gmail.com 
Loes Wosgien    843508 loeswosgien@gmail.com 
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