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VAN DE REDACTIE
Een vers van de pers informatie bulletin ligt voor u, de herfsteditie.
Uitgerust van een goede zomer en hopelijk fijne vakantie en met nieuwe energie
bieden het bestuur van de belangenvereniging en andere Spankerense
verenigingen hun plannen, ideeën, uitnodigingen en activiteiten aan, voor alle
bewoners van Spankeren.
De Wilspa was heel gezellig en de zon scheen volop deze zaterdag, waar veel
mensen wel iets van hun gading konden vinden in de kramen die waren opgesteld
in de Dorpsstraat en op het Kerkplantsoen, waar ook muziek was en men iets kon
eten of drinken.
Van het bestuur van de belangenvereniging is er in dit bulletin een uitgebreide
beschrijving over hun komende werkwijze en plannen te vinden. Het mooie is dat
eenieder die geïnteresseerd is of een bijdrage wil of kan leveren, zich kan
aanmelden voor aansluiting hiervoor bij een commissie. Om elke bewoner van
Spankeren hiervoor de gelegenheid te geven wordt deze editie van het bulletin
huis aan huis bezorgd. Ook bij degenen die nog geen lid zijn van de
belangenvereniging maar dat natuurlijk wel kunnen worden.
Heel Spankeren is welkom op zaterdag 5 oktober a.s. bij het bezoek van
burgemeester Carol van Eert en Wethouder(s) aan ons dorp. Plaats en tijd vindt u
in het bulletin.
De afgelopen maanden is er veel werk verzet zodat de spooronderdoorgang bij de
Kanaalweg eind oktober open kan voor weggebruikers. De tunnel en toeritten
zullen nog worden aangekleed met geluidsobserberende houtvezelpanelen.
Daarna wordt de kade aan het kanaal afgebouwd, trottoirs aangelegd en
verlichting aangebracht. Dit alles om uiteindelijk een goede en veilige doorgang
van het verkeer te bewerkstelligen.
De redactie wenst iedereen een mooie en kleurrijke herfst met nog veel zonnige
dagen.
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Update werkwijze Belangenvereniging Spankeren
Sinds april jl. is het bestuur van Belangenvereniging Spankeren weer compleet en
inmiddels hebben wij een aantal keer in de nieuwe samenstelling vergaderd. Als
eerste hebben wij met zijn allen stil gestaan bij de vraag voor wie de
belangenvereniging is bedoeld en waar de vereniging voor staat. Wij kwamen tot
het volgende:
‘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.’
Hoe vervult Belangenvereniging Spankeren deze rol?
Het bestuur van Belangenvereniging Spankeren heeft besloten aan de hand van 7
commissies te werken:
Archief
Communicatie
Financiën
Groenvoorziening
Relatiebeheer
Sociaal en Cultureel
Veiligheid en Verkeer
Per commissie worden 1 of 2 speerpunten geformuleerd. Per onderwerp kan het
gewicht hiervan verschillend zijn (reactief of proactief, prangend of minder
prangend).
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De portefeuilleverdeling is op 4 juni 2019 als volgt verdeeld:
Archief
o

1e portefeuillehouder Rob Lammers

o

2e portefeuillehouder Fred Milius

o

3e portefeuillehouder Ruben Ruyten

Communicatie
o

1e portefeuillehouder Jan Hulsing

o

2e portefeuillehouder Rebecca Heye

Financiën
o

1e portefeuillehouder Rob Lammerts

o

2e portefeuillehouder Ruben Ruyten

Groenvoorziening
o

1e portefeuillehouder Martijn den Duijn

o

2e portefeuillehouder Jan Hulsing

Relatiebeheer
o

1e portefeuillehouder Fred Milius

o

2e portefeuillehouder Martijn den Duijn

Sociaal en Cultureel
o

1e portefeuillehouder Martin Gerritsen

o

2e portefeuillehouder Martin van Gessel

Veiligheid en Verkeer
o

1e portefeuillehouder Martin van Gessel

o

2e portefeuillehouder Martin Gerritsen

Iedere portefeuille wordt getrokken door een bestuurslid en daarbij ondersteunt
door een of twee andere bestuursleden. Ook worden leden van de
belangenvereniging uitgenodigd om zich aan te melden voor een (of meerdere)
van de commissies (zie de oproep volgende pagina).
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Oproep (1) aansluiten bij commissies
Als bestuur van Belangenvereniging Spankeren behartigen wij niet alleen de
belangen voor u, maar ook graag met u. Voor iedere portefeuille/commissie
zoeken wij leden die interesse, expertise of belang hebben bij het betreffende
onderwerp. Neem voor meer informatie of aanmelding contact op met Rebecca
Heye (belangenverenigingspankeren@live.nl / +31(0)6 34 01 80 68).

Deel uw ideeën of zorgen tijdens de vergaderingen
We willen komende periode experimenteren met een inloop moment tijdens de
vergaderingen van de belangenvereniging. Heeft u een kwestie die u met ons wil
delen, dan kunt u er voor kiezen om bij de bestuursvergadering aan te sluiten. Het
eerste half uur (20.00-20.30 uur) stellen wij open voor leden. Het verzoek is wel om
uw punt van te voren te agenderen via belangenverenigingspankeren@live.nl.
In 2019 vergaderen wij op de volgende momenten:
-

22 oktober

-

3 december

Oproep (2) website bouwer en grafisch vormgever gezocht
Een aantal van jullie is het misschien opgevallen: onze website is aan vernieuwing
toe. Wij hopen dat één van onze leden handig is met websites en dit voor ons als
vereniging zou willen doen. Hetzelfde geldt voor onze huisstijl, die is ook aan
verfrissing toe. Bent u of kent u een website bouwer en/of grafisch vormgever en
kunt en wilt u ons helpen met onze website en huisstijl? Neem dan contact op met
Rebecca Heye (belangenverenigingspankeren@live.nl / +31(0)6 34 01 80 68).
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Burgemeester en wethouder bezoeken Spankeren
Op zaterdag 5 oktober zullen de burgemeester Carol van Eert en wethourder(s)
van de gemeente Rheden een bezoek brengen aan Spankeren. Tussen 10.30 tot
12.00 uur bij de muziektent.
Bewoners van Spankeren worden in de gelegenheid gesteld vragen te stellen aan
het college, bijvoorbeeld over leefbaarheid, verkeersveiligheid, cultuur en
voorzieningen voor jong en oud etc.
Mocht het weer tegenzitten, dan wordt een alternatieve locatie gekozen.

De jaarlijkse buurt BBQ
Op zaterdag 6 Juli was het weer zo ver, tijd voor de jaarlijkse buurt BBQ van de
Kanaaldijk en het eerste gedeelte van de Dorpsweg. Wanneer de eerste
voorbereidingen zichtbaar worden op de groenstrook langs het kanaal roepen
mensen die voorbij komen: “ is het weer tijd voor de buurt BBQ ?”
“We willen er dit jaar iets speciaals van maken want het is al weer 5 jaar geleden
dat we begonnen zijn en hebben daarom een Mistery Guest uitgenodigd om het 5
jarig jubileum extra glans te geven”.
Nadat de tenten tafels en stoelen en de bbq zijn opgesteld wordt iedereen om
16.00 uur begroet met een welkomstdrankje en worden koelboxen met eten en
drank uitgepakt.
Om 17.00 uur als onze Mistery Guest wordt verwacht rijdt er een auto de
groenstrook op met daarin de lang verwachte gast. Een artiest die een vertolking
doet van Andre Hazes. Iedereen zingt uit volle borst mee en het bekende liedje
“bloed, zweet en tranen” schalt over het kanaal. Voorbijrijdende auto’s stoppen,
zetten de motor uit, draaien de raampjes naar beneden en genieten mee. Een
tweede artiest dient zich aan en doet een vertolking van Andre Hazes junior met
het liedje “leef als of het je laatste dag is”. Na een welverdiend applaus vertrekken
beide artiesten weer even snel als ze gekomen zijn en wordt de bbq aangestoken.
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.
Ondertussen is de lucht betrokken en begint het te regenen. Ook de gezichten van
enkele mensen betrekken, maar om ons heen horen we de natuur juichen voor het
broodnodige water.
Vanwege de aanhoudende regen wordt de bbq onder een parasol gezet en kan
het braden beginnen. Iedereen schaart zich rond de bbq en met een drankje in de
ene en een vork in de andere hand wordt er gebakken en natuurlijk gegeten.
Aansluitend komt de ijscoman voorbij en deze doet goede zaken met heerlijk
schepijs.
Tegen tienen wordt het kamp weer opgebroken en gaat iedereen huiswaarts.
Doen we het volgend jaar weer ? Zeker weten!
Een tevreden buurtbewoner

.

Wilspa 2019 overdag weer ouderwets gezellig
De Wilspa was heel gezellig en de zon scheen volop deze zaterdag, waar veel
mensen wel iets van hun gading konden vinden in de kramen die waren opgesteld
in de Dorpsstraat en op het Kerkplantsoen, waar ook muziek was en men iets kon
eten of drinken.
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Foto’s Han Uenk

Helaas moest het feest ’s avonds worden afgelast vanwege de extreme
weersomstandigheden. De band kon niet optreden omdat hun apparatuur door de
hevige regenbui defect was geraakt. Het niet doorgaan van de feestavond is een
behoorlijke financiële strop voor de Supportersvereniging. Naast een
teleurstellende afloop van het Carolinafestival in Dieren kende dus ook Spankeren
een triest einde van de Wilspa. Ondanks deze tegenslag hopen we volgend jaar
weer op een geweldige Wilspa.

M O T O R D A G 2 0 1 9
Op zaterdag 7 september reed de Motorclub Spankeren weer hun jaarlijkse
motorrit.
Dit keer zijn we vanaf een andere locatie gestart omdat “De Sluis” gestopt is met
haar activiteiten. Om 08.30 uur was er koffie en koek bij de boerderij van de familie
Geerligs aan de Kerkweg. Om klokslag 09.00 uur zijn we vertrokken. De route ging
dit jaar via Eibergen naar Raalte. Onze eerste stop was in Eibergen bij Het
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Muldershuis. Dit is een mooie uitspanning gelegen aan de Berkel, waar we
genoten hebben van een kop koffie met appelgebak.
De rit werd vervolgd over mooie binnenwegen door de Achterhoek. Het dreigde
meerdere keren te gaan regenen, maar we hielden het droog tot aan het
lunchadres. De lunch hebben we genuttigd in Raalte bij Taveerne Tivoli. Terwijl we
aan de lunch zaten, trok er een fikse regenbui over.
Op het moment dat het weer droog was, vervolgden we onze weg en staken we bij
Wijhe de IJssel over met een pontje en reden we via Teuge weer richting
Spankeren.
De rit is goed verlopen zonder brokken, behalve één motorrijder die z’n motor wat
laat van stal had gehaald en bij iedere stop aangeduwd moest worden. Hij heeft nu
een jaar de tijd om te sparen voor een nieuwe accu.
Nadat we 190 km door de Achterhoek hadden gereden, kwamen we bij het
eindpunt van de rit aan bij de familie Geerligs. Hier hebben we ’s avonds de rit nog
eens doorgenomen onder het genot van een BBQ en een drankje. Dit alles was
goed verzorgd!
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Historie: Kerkplantsoen met muziektent
De omgeving vóór de ingang van de Petruskerk was eeuwenlang een akker
waarop vaak rogge werd verbouwd. Dit verschafte de kerk weinig uitstraling. Om
dat te verbeteren en tevens om een duidelijk dorpscentrum te creëren, is
omstreeks 1950 vóór de kerk een grasveld aangelegd. Op het grasveld werd een
aantal bomen geplant en een muziektent gebouwd. De muziektent werd
geschonken door J. Schotsman, directeur van de ‘Edy’. Het ontwerp werd
belangeloos gemaakt door architect Hols. Zijn echtgenote mevr. Hols- Plijter heeft
bij de opening van de muziektent een gedenksteen onthuld met de tekst:
Aangeboden door de directie van de ‘Edy’ fabrieken augustus 1950. Twee
metaalbewerkers van de ‘Edy’, B. Wilbrink en G. Weenink, hebben de lier gemaakt
die op de top van de muziektent is geplaatst. Het ongeveer 30 meter brede
grasveld met een aangrenzende weg werden aangelegd tussen de ‘Dorpsweg’ en
wat nu de ‘Van Rhemenhof’ is, die destijds nog niet bestond. Aan de
aangrenzende weg werden in 1954 negen woningen gebouwd. Deze weg kreeg
daarbij de naam Kerkplantsoen.

‘
Op de afbeelding, uit omstreeks 1900, is de rogge-akker vóór de kerk te zien.
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De muziektent staat op gemeentegrond en de Gemeente was aanvankelijk
verantwoordelijk voor het onderhoud. Dat is zo gebleven tot in de zeventiger jaren,
toen besloot de gemeente om te bezuinigen en de muziektent af te breken. Vanuit
een deel van de Spankerense bevolking is daar hevig tegen geprotesteerd. Dat
leidde er toe dat op het allerlaatste moment de sloop werd afgeblazen. In 1993
heeft de Gemeente het onderhoud overgedragen aan de Belangenvereniging
Spankeren. Wel zegde de Gemeente een jaarlijkse subsidie toe. In 1994 is er
vanuit de Spankerense Verenigingen een beheer commissie samengesteld. Het
kerkplantsoen speelt nu een belangrijke rol bij verschillende activiteiten.

Museum zoekt vrijwilligers
Namens het comité Museum Rheden in oorlogstijd en burgmeester Carol van Eert
ontving de Belangenvereniging Spankeren het volgende verzoek.
In Velp is voor de periode september 2019 t/m mei 2020 een pop-up museum
ingericht met beelden, verhalen en materialen over de Tweede Wereldoorlog. Het
museum vertegenwoordigt alle dorpen in de gemeente Rheden en geeft een beeld
van de inwoners tijdens de oorlog middels een expositie.
Vanuit de organisatie Rheden in oorlogstijd is men op zoek naar vrijwilligers die
zich als gastvrouw en gastheer willen inzetten voor het museum. Het museum is 3
dagen per week geopend. Op de website www.belangenverenigingspankeren.nl
vindt u een aanmeldingformulier.Heeft u nog vragen dan kunt u mailen
naar museum@rheden.nl of bel met de gemeente Rheden 026-4976911
Kijk ook eens op facebook Rheden in oorlogstijd, de website van de gemeente
Rheden www.rheden.nl/rhedeninoorlogstijd voor meer informatie.
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Tromgeroffel: The Spankeren Dungeon 2019
The Spankeren Dungeon 2019 vindt plaats in de bedrijfshallen van Thomassen op
zaterdag 2 november.
Het recent gebouwde transportbedrijf Thomassen is dit jaar het decor van een
griezelige Theatertocht in Spankeren. De jaarlijkse samenwerking tussen de
Spankerense toneel- en muziekverenigingen krijgt een erg spooky tintje als het
publiek door de donkere verlaten fabriekshal van Thomassen moet lopen.
Het thema dit jaar is Scary Movies, dus fans van horror films kunnen hun hart
ophalen. Kaarten kosten 5 euro en zijn vanaf 1 oktober te bestellen
via: halloweenspankeren@outlook.com
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STICHTING DORPSKERK
SPANKEREN
Van harte nodigen wij u uit voor de kerstmarkt die op
zaterdag 14 december 2019 van 11.00 – 17.00 uur
wordt gehouden in en om de Dorpskerk in
Spankeren.
Behalve de bekende kramen met groen, creativiteit,
kaarsenstandaards, etc. kunt u de wilgenvlechter aan
het werk zien! En kunt u de wilgentenen manden, vogelhuisjes en kransen kopen.
Natuurlijk is er ook koffie en/of thee met gebak en glühwein!! Ter verhoging van de
sfeer zal het Popkoor “OTwoSIX” uit Arnhem optreden. Wij hopen u welkom te
heten op zaterdag 14 december 2019 van 11.00 – 17.00 uur in de Dorpskerk in
Spankeren

Agenda
OKTOBER
5 oktober

Bezoek Burgemeester en Wethouder aan Spankeren

5 oktober

Darten Dorpshuis

10 oktober

Spanso 55+ Rondleiding op vliegveld Teuge

12 oktober

Kaarten Dorpshuis

12 oktober

Ophalen oud papier

13 oktober

Koffieconcert Accordeonvereniging Aeolus

19 oktober

Gifbus, Kerkplantsoen

22 oktober

Bestuursvergadering Belangenvereniging
14

24 oktober

Spanso 55+ Spelen met taal door Greet Eikenaar,
Dorpshuis

26 oktober

Darten Dorpshuis

NOVEMBER
2 november

Spankeren Dungeon

7 november

Spanso 55+ Bezoek aan wijnboerderij in Velsewijk

9 november

Kaarten Dorpshuis

16 november

Gifbus, Kerkplantsoen

21 november

Spanso 55+, presentatie over het ontstaan van de
Posbank door Hr.Lebbink, Dorpshuis

23 november

Dartmarathon Dorpshuis

23 november

Ophalen oud papier

DECEMBER
1 december

Sinterklaasfeest Dorpshuis

3 december

Bestuursvergadering Belangenvergadering

5 december

Spanso55+, Sinterklaas bingo, Dorpshuis

14 december

Kerstmarkt, 11.00 tot 17.00 uur, in en om Dorpskerk
Spankeren

14 december

Darten Dorpshuis

19 december

Spanso 55+, etentje bij 7 Sins, Dieren

21 december

Kaartmarathon Dorpshuis

21 december

Gifbus Kerkplantsoen
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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 alle ontwikkelingen in en rond Spankeren. Het lidmaatschap kost € 5,00 per jaar

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl
Voorzitter :
Martijn den Duijn

Overweg 29

06-18325674

martijndenduijn@hotmail.com

Secretaris :
Rebecca Heye

Overweg 31

06-34018068

rebecca heye@hotmail.com

Penningmeester:
Rob Lammerts

Broekhuysenhof 1

841616

Overige bestuursleden
Jan Hulsing,
Overweg 39
421829
Ruben Ruyten,
Zutphensestraatweg 6a
Martin van Gessel Dorpsweg 12
843583
Fred Milius
Dorpsweg 7
06-54910050
Martin Gerritsen
Overweg 37
06-34501891

robenhan@hotmail.com

j.hulsing8@upcmail.nl
rhparuyt@gmail.com
martin.van.gessel@gmail.com
milius@wxs.nl
martin.gerritsen@xs4all.nl

Redactie van dit bulletin:
Lika van Gessel
Pieter Hoeneveld

Dorpsweg 12
Kerkweg 2A

843583
06-10948940

lika.van.gessel@gmail.com
phoeneveld@icloud.com

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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