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VAN DE REDACTIE
Er is weer aardig wat gebeurd de laatste tijd. Na jaren van voorbereiding is gestart
met de reconstructie van de N348. Overdag ronken de machines, maar ’s avonds
en ’s nachts is het stil, op een enkele ondeugd na die een vette bekeuring riskeert.
Het moet een bijzondere sensatie zijn voor de bewoners van de
Zutphensestraatweg, niet het gezoef van het verkeer te horen. Het is wel drukker
op de wegen door en om Spankeren. De mensen die de weg weten zoeken een
kortere weg dan de aangegeven omleidingsroute. Het duurt nog een paar
maanden voordat we weer over de weg naar Zutphen kunnen rijden.
De Belangenvereniging heeft een nieuwe voorzitter. Jan Hulsing droeg de
voorzittershamer over aan Bas Geerdink. Dank aan Jan en veel succes voor Bas.
De wandelroute is feestelijk geopend op De Bockhorst. Het was frisjes maar mooi
zonnig. Wethouder Harriet Tiemens overhandigde het routeboekje aan Bea
Waterborg van de Belangenvereniging. Het “Bea bedankt” klonk alom in
Nederland, maar dat doen we in Spankeren voor Bea Waterborg. Zij heeft heel
veel werk verzet om ervoor te zorgen dat de wandeling er gekomen is. Ga de route
eens lopen. U komt op plaatsen waar u nog nooit geweest bent!
Op Hemelvaartsdag wordt er gefietst vanuit het Dorpshuis, altijd gezellig. Er is
weer een fraaie route uitgezet.
De creativiteit borrelt aan alle kanten in ons dorp. Dans en Drama trad op met
“Taran en de toverketel” en de toneelgroep Spankeren had haar eerste
succesvolle optreden. Op verschillende plaatsen wordt al weer driftig geknutseld
aan de wagens voor het Oranjefeest.
Hebt u de Koningslinde al bewonderd? Hij staat op de hoek van de Landweg en de
Kerkweg. Het is traditie om bij een kroonswisseling een koningslinde te planten en
de gemeente Rheden heeft in alle dorpen een boom geplant. Dat gebeurde bij ons
op 23 april. Hij moet nog een beetje groeien voordat we in de schaduw van onze
linde kunnen zitten, maar als we tijd van leven hebben maken we dat nog mee.

De redactie
Laatste nieuws: De Van Rensselaerweg wordt tijdelijk open gesteld voor
autoverkeer. Oversteken en invoegen op de Kanaalweg bij de Edybrug is
gevaarlijk nu de N348 is afgesloten. Invoegen via de rotonde is veiliger.
Wel wordt het voor fietsers die de Spankerense Brug willen oversteken
gevaarlijker als de Van Rensselaerweg drukker wordt. Dat vraagt om
handhaving van de snelheid van 30 km. Borden moeten automobilisten
daarop wijzen.
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Nieuwe voorzitter
Na 18 jaar voorzitterschap draagt Jan Hulsing de voorzittershamer over aan Bas
Geerdink.
Jan Hulsing blikt terug op zijn voorzitterschap
“ Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, mede omdat ik me erg betrokken voel bij
het wel en wee van ons dorp. Vanuit de positie als bestuurslid en voorzitter van de
Belangenvereniging heb ik geprobeerd een actieve en positieve bijdrage te leveren
aan de ontwikkeling op tal van terreinen die van invloed kunnen zijn op het wonen
in dit dorp. Alleen hier wonen en op een afstand kritiek leveren op allerlei zaken,
dat ligt niet in mijn aard. Ik wil er dan ook iets aan doen.
Terugkijkend op de 18 jaar vind ik deze periode voor een dergelijke functie
eigenlijk te lang. Het is beter frequenter iemand anders die rol te laten vervullen.
Maar je hebt ook de praktische kant van het verhaal en die is dat er dan ook een
opvolger voorhanden moet zijn. Is dit niet het geval dan ga je toch door want je wilt
de club niet in de steek laten, althans zo voelt het. Voorts wilde ik ook meer tijd
hebben voor andere zaken en hobby’s die er in het verleden vaak bij inschoten.
Het leven is niet oneindig en de tijd gaat zo snel.
Ik heb alle vertrouwen in de nieuwe voorzitter Bas Geerdink. Bas is sinds 2 jaar
bestuurslid en al geruime tijd een betrokken inwoner van Spankeren. Waar
mogelijk en nodig zal ik hem met raad en daad terzijde staan. Ik blijf als bestuurslid
uiteraard nog betrokken bij de vereniging.”

Bas Geerdink kijkt naar de toekomst als voorzitter
Wie is Bas Geerdink?
Bas Geerdink komt uit Delden, is 45 jaar en woont al 17 jaar in Spankeren samen
met zijn vrouw Annette. Zij hebben een dochter van 11 jaar: Sacha. Hij verricht
interim werkzaamheden voor Verzekeraars en Zorgverzekeraars als zelfstandig
ondernemer. Zijn hobby´s zijn: voetbal kijken (Vitesse) lezen en fietsen. Hij is
de
voorzitter van de 17 Rhedense Fiets4daagse, die in augustus weer gereden gaat
worden.
Wat wil Bas als voorzitter realiseren in de toekomst?
Zijn wens is de Belangenvereniging nog dichter bij de inwoners van Spankeren te
brengen. Dit kan o.m. door de vernieuwde website actueel te houden. Ook kunnen
de leden een actuele nieuwsbrief toegestuurd krijgen in de nabije toekomst.
Belangrijk is dan ook dat vragen van de inwoners terug komen bij de
Belangenvereniging evenals informatie vanuit de bewoners.
Wat vindt Bas belangrijk voor de inwoners van Spankeren?
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Nieuwe ontwikkelingen up to date houden t.a.v. het Dorpsplan·
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Het dossier van de IJssellijn moet op de agenda blijven
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De invloed van de toekomstige Traverse om op de N786 en de
verkeersstromen
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Onderhoud van de Dorpsweg

Het overleg met de Gemeente is hierbij een belangrijke factor.
Tot slot is de conclusie van Bas: Spankeren blijft een mooi dorp om te wonen en
we kijken wat we kunnen verbeteren. Bas denkt dan ook nog aan de entree van
het dorp en de ontwikkeling van het Albanyterrein.
Jaarverslag 2012
Ontwikkeling ledental
Het ledental is toegenomen dankzij de ledenwerfactie in december 2012 (was 264
in 2011 en werd 272 aan het einde van het verenigingsjaar 2012).
Bestuursvergaderingen:
Het bestuur is in 2012 zeven maal bij elkaar geweest. De realisatie van het
Dorpsplan is de leidraad voor de agenda van de bestuursvergaderingen.
Bestuursinitiatieven en bestuursbeleid
TRAVERSE DIEREN

Op 8 mei 2012 is via een inloopmiddag en -avond door de gemeente in
Theothorne uitvoerig informatie gegeven over de uitvoeringsplannen m.b.t. de
Traverse Dieren, de reconstructie van de aansluiting N348 (Burgemeester de
Bruinweg) met de N786 (Burgemeester Willemseweg) en de kruising
Spankerenseweg met de Kanaalweg. Het bestuur heeft grondig kennisgenomen
van de plannen en aangegeven de voortgang alert te zullen volgen. Met name de
realisatie van de aansluiting Spankerenseweg/Kanaalweg en Kanaaldijk heeft
daarbij onze grootste aandacht.
RENOVATIE N348 TRACÉ LEUVENHEIM – SPANKEREN

Een aantal aanwonenden van de
Zutphensestraatweg en de Overweg heeft
een ‘belangengroep N348’ gevormd. Het
bestuur van de Belangenvereniging heeft de
krachten gebundeld met deze groep.
De uitvoeringsplannen voor de renovatie zijn
na een eerste inspraakronde (in december
2011) met een afvaardiging van gemeente-
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en provincieambtenaren op een aantal punten verbeterd. Onze wens om van de
bebouwde kom Dieren tot aan De Luchte de snelheid te verlagen van 80 naar 50
km per uur werd echter niet overgenomen.
Op 13 juni 2012 vond in het gemeentehuis in De Steeg opnieuw overleg plaats met
ambtenaren van de gemeente Rheden en de provincie Gelderland. Zij hebben
uitgelegd waarom de snelheid op de N348 niet omlaag kan. Alle door ons
aangeleverde argumenten (veiligheid, geluid, trillingen, natuur, leefbaarheid, etc.)
werden aangehoord, maar er werd aangegeven dat de meeste argumenten al in
de afweging meegenomen waren en het besluit is genomen dat de snelheidsgrens
80 km per uur blijft. Daar hebben we ons uiteindelijk bij neergelegd.
AED

AED staat voor ‘automatische externe defibrillator’. De AED is een draagbaar
toestel dat wordt gebruikt voor het reanimeren van iemand met
hartritmeproblemen. De AED dient op een geautomatiseerde manier een
elektrische schok toe met als doel een gestoord hartritme te stoppen, waardoor het
hart weer normaal gaat kloppen.
Op initiatief van enkele dorpsgenoten is er een aantal jaren geleden bij de Prinses
Margrietschool een AED opgehangen. Het apparaat vergt regelmatige controle en
onderhoud, waarvoor subsidie werd verkregen. Die subsidie is echter gestopt. Het
bestuur van de Belangenvereniging vindt het hebben van de voorziening zo
belangrijk dat we daarom het beheer hebben overgenomen. Wij betalen voortaan
de instandhoudingskosten.
REALISATIE WANDELROUTE

Vanaf het voorjaar 2013 is het dan officieel zover, de wandelroute is rond! Op
vrijdag 22 maart jl. was de officiële opening. Het is een prachtige rondwandeling
door Spankeren en het Spankers buitengebied. In dit informatiebulletin leest u
meer over de officiële opening van de wandelroute. Daarnaast heeft de
Hoveniersbedrijf Gebr. Rijneveld uit Spankeren zeer genereus toegezegd het groot
onderhoud voor haar rekening te willen nemen, waarvoor onze hartelijke dank!
GROEN

De rozenperken langs de Kanaaldijk in Spankeren zijn in
het najaar van 2012 deels verdwenen. De rozen waren na
twintig jaar toe aan vervanging. De gemeente Rheden
heeft op nadrukkelijk aandringen van de
Belangenvereniging op een deel van die perken nieuwe
rozen geplant. Na overleg met de aanwonenden is ervoor
gekozen om de kleur roze te handhaven. Vanwege
bezuinigingen is de rest van de perken gras geworden.
VERTEGENWOORDIGINGEN:

VKK / Vereniging Kleine Kernen in Gelderland
De Vereniging Kleine Kernen Gelderland is een organisatie met dorpsbelangen-
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organisaties als lid. Haar doel is de leefbaarheid van het platteland in Gelderland in
stand te houden en te verbeteren. De BS is lid.
De VKK ondersteunt met projecten het werk van de aangesloten leden.
Voorbeelden zijn de projecten ‘Kennisplatform bewonersinitiatieven kleine kernen’
en ‘Duurzame dorpen’. De BS heeft in 2012 niet deelgenomen aan VKK-projecten.
PLATFORM BELANGENORGANISATIES RHEDENSE DORPEN

Door het wegvallen van de dorpscoördinatoren bij de gemeente Rheden is er een
initiatief gekomen om de besturen van de dorps- en wijkbelangenorganisaties uit
de gemeente Rheden met elkaar in contact te brengen. Doel was om te bezien op
welke wijze zij elkaar op een aantal gebieden of thema's kunnen vinden om de
gevallen gaten in de afstemming met elkaar en van en naar de gemeente te
kunnen dichten. De BS heeft geen echt nut kunnen herkennen in dit initiatief.
RONA / ‘Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (van de Betuweroute)’
B&W van de gemeente Rheden hebben aan de formateurs van het kabinet een
brief gestuurd waarin zij gevraagd hebben het treinverkeer door de gemeente
Rheden en dus ook door Spankeren niet te laten toenemen. We kunnen inmiddels
wel stellen dat, mede door de aanhoudende activiteiten van de RONA, de hele
locale en provinciale politiek tegen uitbreiding van het goederenvervoer is en dit
ook actief kenbaar maakt aan de politici in Den Haag. Iedereen is alert op
(ongewenste) ontwikkelingen.
BELANGENGROEP N786 (de weg van Dieren naar Apeldoorn)

De ontwikkelingen t.a.v. de N348 en meer in het bijzonder de realisatie-plannen
voor de renovatie van het traject Leuvenheim-Dieren, de aansluiting op het
Traverse-project in Dieren en de aansluiting op de N786 in de kanaalzone DierenSpankeren, maakt dat wij onze belangenbehartiging in eigen hand willen nemen en
houden.
De BS heeft daarom besloten het lidmaatschap van de ‘belangengroep N786’ te
beëindigen.
BESTUUR DORPSHUIS

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

Vernieuwde website
De website was na zoveel jaar aan vernieuwing toe. De programma’s die hiervoor
werden gebruikt waren verouderd, minder gebruiksvriendelijk en met minder
mogelijkheden dan de hedendaagse. Met behulp van Willem Jonkers jr is een
nieuwe site ontwikkeld.
De typerende kleurstelling groen en geel, ook terug te vinden in ons logo, moest
weer terugkomen in de nieuwe site. Diverse ontwerpen zijn de bestuurstafel
gepasseerd voordat het tot een keuze is gekomen. De basis van de nieuwe site is
nu gevormd en er wordt nog regelmatig aan gewerkt om de puntjes op de i te
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krijgen. Zo behoeft de pagina Historie nog verdere invulling en aanvulling: vooral
data en namen moeten nog worden toegevoegd. Groot voordeel van de nieuwe
site is dat deze eenvoudiger in beheer is en dat wijzigingen sneller kunnen worden
aangebracht.
Het bestuur hoopt met de nieuwe site weer jaren vooruit te kunnen. Neem gerust
een kijkje op www.belangenverenigingspankeren.nl

Een nieuw initiatief: Spankerse e-mail-nieuwsbrief?
Het informatiebulletin blijft. Maar om belangrijke informatie snel door te kunnen
geven is het bulletin niet het geëigende middel want het verschijnt maar vier keer
per jaar. Daarom is de gedachte aan een e-mail-nieuwsbrief opgekomen. Wij willen
graag weten of u daar behoefte aan heeft. Laat dat a.u.b. weten met een mailtje
naar het adres van de secretaris: martin.van.gessel@gmail.com

Feestelijke opening wandelroute op de Bockhorst
Op 22 maart jl. is de wandelroute van Spankeren feestelijk geopend op Landgoed
de Bockhorst. Tijdens deze opening is het routeboekje ‘Wandelen langs beken en
sprengen’ -dat de gemeente Rheden heeft uitgegeven- door wethouder Tiemens
overhandigd aan de Belangenvereniging Spankeren. Met deze overhandiging èn
met het doorknippen van een lint werd de wandelroute van Spankeren officieel
geopend. Er waren heel wat belangstellenden die zich niet door het koude weer
lieten weerhouden. Zij werden gelukkig beloond met een winters zonnetje op deze
prille lentedag.
De opening werd omlijst door de aanwezigheid van kinderen van de Prinses
Margrietschool uit Spankeren. Samen met hen werd dit een heel bijzondere dag. In
de ochtend deden 80 kinderen uit de onderbouw spelletjes in en rond de
Bockhorst. Eieren zoeken in de boomgaard, broodjes bakken bij de vuurkorven,
verhalen over de geschiedenis en een geweldig Kasteelspel dat verzorgd werd
Martijn De Molenaar en Marian De Bakker van Marieke Soetebier. Uiteraard werd
er ook gewandeld langs de beek onder enthousiaste begeleiding van vrijwilligers
van de IVN. ’s Middag kwamen
nog 50 kinderen die het amper
koud konden krijgen met bij alle
activiteiten die er te doen waren.
Ook zij gingen broodjes bakken,
touwtrekken in een wedstrijd
tussen de Bakker en de
Molenaar en de hoogste stapel
bouwen met sprokkelhout uit het
bos. In de Grote Kamer van
Bockhorst konden ze weer even
op temperatuur komen terwijl ze
een puzzelspel deden aan de
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hand van het bijzondere boek ‘Spankeren… nooit van gehoord!’
Rond de opening zelf konden de belangstellenden even rondkijken bij de
kraampjes waar informatie en streekproducten verkrijgbaar waren. Zoals bronwater
van Landgoed Rhederoord en zalig brood van de bakker die vorige maand het
Beste Brood van Nederland bakte, Tom van Otterloo uit de Steeg. Na de opening
werd een deel van de wandeling gelopen waarbij gidsen van de Oudheidkundige
Kring Rheden-Rozendaal en de IVN informatie gaven over cultuur en natuur.
Bij dezen dank aan alle vrijwilligers van de Belangenvereniging, Prinses
Margrietschool, het IVN en de Oudheidkundige Kring. Want zonder hen was dit
nooit zo’n geslaagde dag geworden.
Over de wandeling
Het is een prachtige rondwandeling door Spankeren en het Spankers
buitengebied. Er is een mooie afwisseling van cultuurhistorie en natuur, waarbij
water en bos kunnen worden bezien vanuit het
unieke perspectief van het boerenland. De
routeboekjes zijn verkrijgbaar voor € 2,50 via het
secretariaat van de Belangenvereniging
Spankeren.
Verschillende grondeigenaren hebben toestemming
gegeven om over particulier terrein te wandelen.
Hier zijn wij hen hier zeer erkentelijk voor. Daarom
kan er nu een rondwandeling gemaakt worden
waarbij op verschillende plaatsen de mogelijkheid is
de verharde weg te verlaten en de beek te volgen.
Dit betekent dat we door weilanden, langs de beek
en door het bos kunnen wandelen. We kunnen over
de afrasteringen van weilanden en de beek stappen
dankzij de overstapjes aangelegd door GWWIngenieurs.
Voor de goede orde: op de plaatsen waar
particulier terrein betreden wordt is dat aangegeven
door bordjes waarop de voorwaarden tot betreden staan. Belangrijk is te weten dat
op particulier terrein, in weilanden en op de schouwpaden van het Waterschap
langs de beek honden niet toegestaan zijn. We hopen van ganser harte dat een
ieder zich daaraan houdt, want dat is één van de belangrijkste voorwaarden op
basis waarvan grondeigenaren toegestaan hebben dat we daar mogen wandelen.
Onderhoud wandelroute
Het onderhoud van de wandelroute wordt uitgevoerd door een onderhoudsgroep
die de Belangenvereniging Spankeren heeft samengesteld uit enthousiaste
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vrijwilligers. Ter ondersteuning van deze onderhoudsgroep neemt firma Rijneveld
het maai- en snoeiwerk voor de rekening nemen. Mocht u ondanks het schouwen
van de onderhoudsgroep toch nog ongerechtigheden tegen komen, dan stellen we
het zeer op prijs als u dat wilt melden.

Verkeer – N348
De renovatie van de N348 heeft consequenties voor het verkeer naar en door ons
dorp. Sluipverkeer kan een probleem worden. De Belangenvereniging volgt de
ontwikkelingen nauwgezet en zal zo nodig bij de officiële instanties aan de bel
gaan hangen.
Er zijn omleidingsroutes gemaakt voor de
reconstructie die in twee fases plaats vindt.
Fase 1 – afsluiting Dieren – Brummen van 15
april tot ± 21 juni
Het verkeer vanuit Zutphen richting Arnhem en
Dieren wordt omgeleid via de N314 naar Baak,
Hummelo, Laag Keppel en via de N317 naar
Doesburg en de A348 bij Dieren en omgekeerd.
Het verkeer vanuit Brummen richting Arnhem en
Dieren wordt omgeleid via de N345 naar de
Hoven, Voorst en de N789 naar Klarenbeek en langs het kanaal naar Dieren en
omgekeerd. In deze fase blijft Leuvenheim voor bestemmingsverkeer bereikbaar
vanuit Brummen. Spankeren blijft gedurende deze fase voor bestemmingsverkeer
bereikbaar via de Kanaalweg en Dorpsweg door Spankeren.
Fase 2 Brummen – Zutphen – van 29 juli tot ± 16 augustus
Het verkeer vanuit Zutphen richting Arnhem en Brummen wordt omgeleid via de
N314 naar Baak, Hummelo, Laag Keppel en via de N317 naar Doesburg en de
A348 bij Dieren en omgekeerd. Het verkeer vanuit Zutphen richting de
Hoven/Voorst en Apeldoorn wordt omgeleid via de N348 richting Deventer en
vandaar via de A1 richting Apeldoorn en omgekeerd.
Voor meer informatie zie www.gelderland.nl/eCache/DEF/22/618.html )
Maar u kunt ook met de trein reizen op het traject Arnhem – Zutphen en dat tijdens
de overlastperiode met 50 % korting. U moet hiervoor wel een persoonlijke OVchipkaart hebben en zijn aangemeld voor de N348 korting. De voorwaarden zijn te
vinden op www.ervaarhetov.nl. Kijk bij acties N348.

De buurtbus.
De buurtbus Spankeren-Dieren zit in de lift. Spraken wij in het informatiebulletin
winter 2012 nog de hoop uit, dat wij het gemiddelde aantal passagiers van 1 april
2012 tot 1 april 2013, zouden kunnen opkrikken naar 350. Dit zijn uiteindelijk 387
passagiers geworden! Een aanzienlijke stijging dus.
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In ons tweede proefjaar (vanaf 10 december 2012) zitten we nu zelfs op een
gemiddelde van 500 passagiers. Het betreft hier wel de wintermaanden. Daarnaast
is de stijging te danken aan de nieuwe bus en aan de aanwezigheid van de OVchip apparatuur. Ook hebben de routewijzigingen mede tot deze goede cijfers
geleid. Natuurlijk wordt de komende maanden bekeken hoe onze dienstverlening
verder verbeterd en uitgebreid kan worden. Mochten hierover bij de inwoners van
Spankeren ideeën dan wel goede suggesties leven, laat dat dan even weten.
Voor route en dienstregeling, tarieven, tips en alle andere nodige informatie over
de buurtbus Spankeren-Dieren verwijzen wij naar de site www.bbsd.nl

KONINGSLINDE GEPLANT IN SPANKEREN
Op 25 april aanvang 10.00 uur is er een Koningslinde geplant op de hoek van de
Kerkweg / Landweg bij het bankje met medewerking van Wethouder Tj. Vugts,
peuters van Het Spank, het bestuur van de Oranjevereniging en dorpsgenoten.

VERENIGINGSNIEUWS
Dans en Drama
Zeventien enthousiaste kinderen tussen de 7 en 13 jaar speelden dit jaar de
de
voorstelling “Taran en de toverketel”. Het was de 14 avondvullende voorstelling
en een 400 man tellend publiek genoot weer met volle teugen. DND geeft een
bekend verhaal of sprookje altijd een eigen wending en steekt het in een modern
jasje. Helderziende varkentjes, roodkapje met een pistool in plaats van een mandje
met koekjes, een country-zingende tweelingdraak en ga zo maar door.
Na de zomervakantie start het 15e seizoen van DND. Dit jubileum viert DND met
een spectaculaire voorstelling in Schouwburg Theothorne. DND is ook te vinden op
Facebook!
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Kom Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 9 mei!
Op Hemelvaartsdag 9 mei kunt u weer komen dauwtrappen. Er wordt een
fietstocht georganiseerd, die u niet mag missen. Iedereen is van harte welkom, ook
mensen van buiten Spankeren. Aanmelden is niet
nodig.
Tussen 10.00 uur en 11.00 uur is de start vanuit
het Dorpshuis aan de Loohof 65 en gaat u met
een duidelijke routebeschrijving op pad. Aan u de
keuze of u 20 of 30 kilometer wilt fietsen. We
verwachten iedereen voor 14.00 uur weer terug in
het Dorpshuis.
Voor het dekken van de kosten wordt een
bijdrage van € 1,00 gevraagd en kinderen die op
het basisonderwijs zitten mogen gratis mee. Daarvoor krijgt u een versnapering
onderweg en een prachtige fietstocht. We hopen dat er ook dit keer veel
deelnemers op de pedalen gaan. Graag tot ziens op 9 mei!

Het oranje bloed kriebelt al weer aan de Overweg
De bewoners van de Overweg in Spankeren zijn al weer gestart met de bouw van
hun praalwagen voor het jaarlijkse Oranjefeest dat in juni wordt gehouden. Zowel
het thema als de plaats waar wordt gebouwd wordt traditioneel geheim gehouden.
Hoewel de wagen van deze actieve straat
de laatste jaren met de hoogste eer is gaan
strijken verwacht Willem Wassink, de
bouwcoördinator, dat het dit keer geen
gemakkelijke opgave wordt. “De andere
straten zitten natuurlijk ook niet stil en willen
ons dit jaar een keer de loef afsteken. Voor
ons wordt het ook steeds moeilijker om
weer iets mooiers te maken dan het jaar
daarvoor. Maar we gaan er wel weer voor”.
De eerste zaterdag werd besteed aan het
uittekenen, zagen en schuren van het ontwerp. De dames zijn begonnen met de
aankleding van de loopgroep die hetzelfde thema uit gaat beelden. De volgende
keer komt de schildersploeg in actie. Willem Wassink denkt in totaal zo’n vijf
zaterdagen nodig te hebben om in juni weer te kunnen schitteren. “Met zo’n
gemotiveerde groep mensen moet het lukken”.

SPANSO 55 + de soos voor Spankerense 55 plussers.
De Spankerense soos voor 55-plussers kan nog steeds rekenen op een grote
belangstelling. Het aantal leden is gestegen tot 54. Inmiddels heeft de soos een
naam gekregen. Uit een aantal suggesties is met grote meerderheid van stemmen
de naam SPANSO 55 + gekozen. Tot nu toe is steeds de naam WOOS gebruikt
voor de activiteiten van de soos. WOOS staat voor Werkgroep Ontmoetingsplaats
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Ouderen Spankeren. Voortaan spreken wij dus van SPANSO 55 + als wij het over
de soos hebben. De naam WOOS blijft wel in beeld, maar alleen voor de
werkgroep die de activiteiten voor SPANSO 55 + organiseert.
Op dit moment is het grootste probleem het faillissement van Carion. De subsidie
van de gemeente liep via Carion naar onze soos. De eerste twee maanden
subsidie waren al overgemaakt door de gemeente toen Carion failliet ging. Ook na
overleg met de curator kregen wij geen geld uit het faillissement. De gemeente is
nu eindelijk wel duidelijk over het verstrekken van subsidie voor onze soos. Voor
het eerste half jaar kunnen wij nog rekenen op dezelfde subsidie als vorig jaar.
Daar kunnen wij mee uit de voeten maar is het wel te laat om activiteiten te
organiseren die geld kosten. Toch zijn wij ook voor het tweede halfjaar een aantal
verplichtingen aangegaan. Hopelijk krijgen wij na 1 juli een behoorlijke subsidie.
Overigens wordt onze soos wel steeds als voorbeeld gesteld voor andere plaatsen.
Wie lid wil worden kan bellen met Jan Mulderij.06-2536 7778

Toneelgroep Spankeren.
Toneelgroep Spankeren scoort, kopt de Regiobode. Ruim 200 toeschouwers
genoten van het eerste optreden. Vooral de zaterdagavond was erg in trek met
100 bezoekers.
Help, schoonmoeder komt logeren… werd op de planken gebracht en door de vijf
beschikbare spelers uitmuntend uitgevoerd. Het was even zoeken naar een stuk
dat met vijf mensen te spelen is. Inmiddels is het spelerscorps uitgegroeid tot acht
personen. Naast het bestaande vijftal, Esther Barink, Ulli van Duyn, Babet Seuren,
Petra Mennink en Tonnie Koenders, wordt het komende optreden versterkt met
Piet Nicolai, Gerrit Geerligs en Naomi Barink.

Natuurlijk is er ook lof voor de decorploeg die menig avondje aan de decorstukken
heeft gewerkt. Tijdens de opbouw kwam men erachter dat enkele stukken toch iets
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te hoog waren voor het Dorpshuis, zodat hieraan ter plekke nog het nodige
gesleuteld moest worden. Het podium, beschikbaar gesteld door Steenbeek
steigerbouw, de vloerbedekking van Gigantisch wonen en het decorschilderwerk
van Marjo van der Veen hebben ook tot het succes bijgedragen. En laten we niet
vergeten de mensen, die de bar bemand hebben, de lotenverkopers (en prijzen
inkopers) en het Rode Kruis, die het vervoer op de zondagmiddag voor ouderen en
de meer of mindere valide medemensen naar Het Dorpshuis mogelijk maakte.
Tenslotte nog een bijzonder woord van dank aan de grime verzorgster Jolanda
Lentink. Ongelooflijk, hoe zij de spelers heeft omgetoverd.
Data voor het volgende optreden: 22, 23 en 24 november 2013. Lid worden of
donateur? www.toneelgroepspankeren.nl of bel even naar Tonnie Koenders:
06-22 45 87 90

CRIMINALITEIT
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.

J. PLASMAN KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN

Onze dorpsgenoot J Plasman werd koninklijk
onderscheiden. Hij werd benoemd tot Lid in de orde
van Oranje Nassau vanwege zijn verdiensten voor de
samenleving. Op vrijdag 24 april kreeg J. Plasman van
de burgemeester de bijbehorende versierselen
opgespeld. Van harte proficiat.
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AGENDA
mei
5 mei

Line Dance van 14.00 tot 18.00 uur

11 mei

Oud papier

18 mei

Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15

24 mei

Voorspeelavond Wilhelmina met instrumententuin – 19.00
uur

25 mei

Darten

Dorpshuis

Dorpshuis

juni
1 juni

Voorjaarsconcert Wilhelmina in Theothorne – 19.30 uur

1 juni

Line-dance van 20.00 tot 24.00 uur

Dorpshuis

8 juni

Darten

Dorpshuis

15 juni

Gifbus aan het Kerkplantsoen van 10.15 tot 11.15 uur

21 juni

Kerkennacht van 19.00 tot 23.00 uur in de Petruskerk

21/ 22 juni

Oranjefeesten

22 juni

Oud papier
Om vast te noteren

31 aug.

Wilspa

7 sept.

Motortoertocht

23/23/24
nov.

Uitvoeringen toneelgroep 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
Samenstelling bestuur
Dagelijks bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

: Bas Geerdink
: Martin van Gessel
: Wim Schrader, Van Rhemenhof 2-D

Overige bestuursleden
Jan Burgers, Overweg 49
Jan Hulsing, Overweg 39
Gerard Hummelman, Dorpsweg 10,
Wim Jonkers, Kappersweg 2
Piet Nicolaï, Loohof 59
Bert de Ruiter, Van Rhemenhof 33
Bea Waterborg, Dorpsweg 28

telefoon
414040
843583
422637

416504
421829
414316
619217
416442
420711
419235

De redactie van dit bulletin:
Thea Baan
Martin van Gessel
Carla Hupjé
Loes Wosgien

843583
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e-mail
bas.geerink@planet.nl
martin.van.gessel@gmail.nl
schrader@chello.nl

janhulsing@telfort.nl
Beheerder Spankerens Archief

martin.van.gessel@gmail.nl

Feestelijke opening van de
wandelroute langs Beken en
Sprengen
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