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= Van de redactie =
Beste lezer,
Voor u ligt het informatiebulletin van september 2020. Hopelijk heeft u
allemaal een fijne zomer gehad. Wij hebben sinds juni een aantal nieuwe
leden mogen verwelkomen bij de Belangenvereniging, daar zijn wij erg
blij mee.
De afgelopen periode hebben wij onze aandacht (wederom) gefocust op
ontwikkelingen rond grootschalige energieopwek in Spankeren en wij
vermoeden dit de komende tijd zo blijft. Het valt op dat wij door veel
leden worden aangesproken over dit onderwerp: er zijn leden die
kunnen zich helemaal vinden in ons gezamenlijke standpunt (zie ook
onze brief aan de raadsleden), maar er zijn ook leden die ons vragen
waarom wij de plannen voor grootschalige opwek in Spankeren niet
steunen.
Dit is de reden dat wij momenteel voorbereidingen treffen voor een
inloopavond over dit onderwerp. Normaal zouden we een dergelijk
onderwerp tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) bespreken,
maar die plannen werden gedwarsboomd door COVID. Meer informatie
over deze inloopavond volgt.
Naast een inloopavond die specifiek gaat over grootschalige
energieopwek in Spankeren, zijn we als vereniging verplicht om aan de
leden verantwoording over 2019 af te leggen. Dit zullen wij doen tijdens
een de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering op 6 oktober om
20.00 uur in het Dorpshuis. Om deel te nemen aan de ALV moet u
zich vooraf aanmelden via belangenverenigingspankeren@live.nl, dit
i.v.m. de COVID-maatregelen. In de grote zaal van het Dorpshuis is
plaats voor 30 personen. Mocht de belangstelling groter zijn, dan gaan
we op zoek naar een andere locatie.
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Wij sluiten deze keer af met een oproep voor nieuwe bestuursleden. Wij
hebben gemerkt dat de plannen voor grootschalige energieopwek veel
aandacht vragen en wij kunnen extra slagkracht goed gebruiken! Wilt u
zich hier graag een bijdrage aan leveren, neem dan contact met ons op
via belangenverenigingspankeren@live.nl.
Hartelijke groet,
Het bestuur van Belangenvereniging Spankeren
Brief aan de Raadsleden van de gemeente Rheden van j.l. 11
augustus 2020
Onderwerp: Zorgen omtrent grootschalige energieopwek in Spankeren
Geachte Raadsleden van gemeente Rheden,
Via deze brief willen wij ondergetekenden onze zorgen uitspreken over
de verkenning van grootschalige energie opwek middels windmolens
en/of zonnevelden in Spankeren. Zeker de mogelijkheid voor het
plaatsen van windmolens met een tiphoogte tot 240 meter wordt als zeer
onwenselijk gezien.
Wij zien dat er momenteel twee processen lopen. Het eerste proces
omvat de opstelling van de Regionale Energiestrategie voor Regio
Arnhem-Nijmegen, waar de gemeente Rheden deel van uitmaakt. Het
tweede proces omvat de ontwikkeling van de Handreiking Energie en
Landschap, die momenteel wordt opgetekend door de gemeente
Rheden. In de Handreiking Energie en Landschap wordt beschreven op
welke plekken eventueel windmolens en zonnevelden geplaatst kunnen
worden in de gemeente Rheden en onder welke voorwaarden.
Wat ons zorgen baart, is dat een onlangs ontwikkeld natuurgebied in
Spankeren, het Soerens Beekdal, is aangewezen als zoekgebied voor
grootschalige energie opwek (meer dan 5ha zon of 1 of meerdere
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windmolens). Wat ons verwondert, is dat in de RES alleen de optie voor
een groot zonneveld wordt genoemd, maar dat de gemeente Rheden
nadrukkelijk aangeeft dat het windenergie op die locatie niet wil
uitsluiten.
De motivatie van de gemeente is dat het mogelijk is om in het gebied in
Spankeren grootschalige energie op te wekken, omdat het gebied niet
wordt gehinderd door regelgeving of technische (on)mogelijkheden.
Daar ruimte om te zoeken voor de gemeente Rheden heel beperkt is, er
geen regelgeving is met betrekking tot natuur en omdat de wind er
volgens de gemeente gunstig is houdt de gemeente vast aan deze optie.
Na de zomer komt de gemeente met een kadernota Energie en
Landschap en wil de gemeente het gesprek met inwoners aangaan over
“wat willen we wel en wat willen we niet. En onder welke voorwaarden
de opwek gerealiseerd gaat worden”.
Wij willen benadrukken dat wij grootschalige energie opwek in het
zoekgebied in Spankeren niet acceptabel vinden. Dit om de volgende
redenen:

Het aangewezen zoekgebied in Spankeren omvat het natuurgebied
‘Soerens Beekdal’ dat onlangs is ontwikkeld door agrariërs,
grondeigenaren en Natuurmonumenten. In de nabijheid van het
aangewezen zoekgebied is recent 25 hectare natuur ontwikkeld,
waarbij veel landschapselementen zijn hersteld;
-

-

De plaatsing van windmolens verandert het landschappelijke en
cultuurhistorische karakter van het gebied ingrijpend. Het vrije
uitzicht vanuit de direct omwonenden, de dorpen Spankeren,
Laag-Soeren en de wijk Dieren Noordoost en de rust in het
natuurgebied worden verstoord, waardoor de kwaliteit van de
natuur en de woonomgeving daalt;
Het gebied heeft een hoge recreatiewaarde. Het plaatsen van
windmolens kan leiden tot vermindering van toerisme in het
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-

-

-

-

gebied als gevolg van verlies van rust-, ruimte en natuurgevoel in
de omgeving;
De leefbaarheid van de woonomgeving vermindert fors door de
(bij zonnig weer) constant bewegende slagschaduw, ’s nachts de
constant knipperende rode lichten en indringende
geluidsproductie van de wieken;
De gemeente Rheden heeft onvoldoende kenbaar gemaakt aan
ondergetekenden waarom gebieden die eerder als mogelijk
zoekgebied waren aangewezen in een later stadium zijn
vervallen;
De door gemeente Rheden aangegeven motivatie dat het
zoekgebied in Spankeren niet wordt belemmerd door regelgeving
is op dit moment de enige reden waarom dit gebied als
zoekgebied is aangewezen;
De bewoners en andere belanghebbenden zijn onvoldoende bij
de selectie van het gebied als zoekgebied voor grootschalige
opwek betrokken.

Met name de keuze van de gemeente Rheden om in het gebied bij
Spankeren te onderzoeken of grootschalige opwek door middel van
windmolens mogelijk is, baart ons grote zorgen. Eenieder die in het
gebied gaat kijken, ziet dat windmolens met een tiphoogte tot 240 meter
niet passen in dit landschap van weilanden, bossages en meidoornhagen.
Wij willen de beleidsmakers en politiek in de gemeente Rheden
oproepen om dit stuk natuur te beschermen en niet te laten aantasten
door de plaatsing van windmolens en zonneweiden.
Tot een nadere toelichting zijn wij graag bereid. U kunt hiervoor contact
opnemen met Belangenvereniging Spankeren via telefoonnummer
0634018068 of belangenverenigingspankeren@live.nl.
Namens,
Omwonenden Soerens Broek
Belangenvereniging Spankeren
Landgoed De Geldersche toren
Vereniging Natuurmonumenten
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Nieuwe ronde waardecheques Ik buurt mee!
Op vrijdag 4 september valt voor de tweede keer de Ik buurt mee!
waardecheque van € 7,50 bij alle huishoudens in de gemeente Rheden
op de mat. De waardecheque die kan worden ingezet voor initiatieven
van, voor en door inwoners heeft inmiddels grote bekendheid en wordt
al goed gebruikt.
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Ondanks dat de vorige editie te maken kreeg met de coronacrisis, deed
bijna een kwart van alle huishoudens mee. Ze activeerden hun
waardecheque, doneerden deze aan een buurtinitiatief of namen zelf
deel aan een initiatief. Zo zijn er (natuur)speelplaatsen aangelegd, een
flink aantal AED’s geplaatst. Maar ook bloemenperken ingezaaid,
verkeersmaatjes Victor Veilig aangeschaft en mezenkasten opgehangen
tegen de eikenprocessierups. Op www.ikbuurtmee.nl is het volledige
overzicht te zien.
Tweede ronde 4 september
De tweede ronde loopt van 4 september tot 18 oktober 2020. In deze 6
weken kunnen inwoners de waardecheque direct doneren of activeren.
Als de waardecheque is geactiveerd, blijft deze ook na 18 oktober geldig
om aan een buurtinitiatief naar keuze te doneren.

Initiatief starten?
Ook iets organiseren? Denk dan eens aan een gezamenlijke activiteit op
Burendag, zaterdag 26 september. Nieuwe activiteiten kunnen inwoners
nu al aanmelden op www.ikbuurtmee.nl Initiatiefnemers hebben zo
ruim de tijd om hun acties voor te bereiden en straks zoveel mogelijk
waardecheques op te halen.
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Behoud de Muziektent voor Spankeren

Ook in Spankeren is voor de tweede keer de “Ik buurt mee!
waardecheque van € 7,50” bij alle huishoudens op de mat gevallen.
Om dit markante stukje Spankeren in stand te kunnen houden, zouden
wij het op prijs stellen dat u als inwoner van Spankeren uw
waardecheque zou willen doneren aan het behoud van onze Muziektent.
Laat uw waardecheque dus niet verloren gaan. Lukt het u niet om de
cheque te activeren, kunt u deze ook op onderstaand adres in de
brievenbus deponeren en zorg ik ervoor dat uw geld besteed wordt voor
het behoud van onze Muziektent Spankeren.
Met vriendelijke groet,
André Maalderink
Beheerscommissie Muziektent Spankeren,
Kerkweg 19, Spankeren
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Buurtbus wel en wee
Zoals bekend rijdt de buurtbus Spankeren-Dieren sinds het uitbreken
van de corona-pandemie niet meer. Dat is inmiddels al ruim 5 maanden
het geval.
Connexion/BRENG, de moedermaatschappij van de buurtbus, heeft
TNO onderzoek laten doen m.b.t. het corona-verantwoord kunnen
rijden met de OV-bussen. Daarbij zijn 3 modaliteiten onderzocht: de
grote bus (met minimaal 2 deuren), de tram (met gesloten respectievelijk
open bestuurderscabine) en de buurtbus/midibus met 1 deur. OV NL, de
overkoepelende branchevereniging van NS en alle stad- en streekvervoerbedrijven, heeft de TNO-conclusies naar buiten gebracht. Onder
voorwaarden kunnen de “grote” bussen en de trams weer met een
opengaande voordeur de diensten hervatten. Hierbij moeten dan wel een
aantal voorzieningen in de bussen worden aangebracht, zoals bv. kuchschermen en units voor handreiniging.
Voor de buurtbussen ligt dit helaas anders. Het is gebleken dat de
buurtbussen niet veilig (coronaproef) zijn; de ventilatie in de bus is
onvoldoende. Buurtbussen zijn kleiner dan reguliere bussen en hebben
slechts één in- en uitstapdeur. Verder onderzoek door TNO heeft nu
opgeleverd dat de buurtbussen van een extra ventilatiesysteem kunnen
worden voorzien. Inmiddels is de ontwikkeling in gang gezet van zo’n
ventilatiesysteem. Men is een bus aan het testen waar de ventilatie via
het dak gaat; schone lucht erin, vieze lucht eruit. En in combinatie
daarmee worden er testen gedaan met een zgn HEPA-filter. Dat alles
moet dan zorgen voor een permanent gezonde lucht in de bus.
Maar wat is een Hepa filter? HEPA is van origine ontwikkeld voor de
ruimtevaart en wordt nu dus ook gebruikt in luchtreinigers om
vervuiling uit de binnenlucht van ‘gewone’ ruimtes te filteren. HEPA
betekent letterlijk: High Efficiency Particulate Air. Hepa-filters zijn
luchtfilters die tussen minimaal 85% en maximaal 99,999995% van alle
stofdeeltjes (‘most penetrating particle size’) van 0,1 micrometer
tegenhouden, afhankelijk van het specifieke filtertype.
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Daarnaast krijgt de buurtbus (voor de gezondheid van de chauffeur)
waarschijnlijk ook een kuch-scherm en komt er tevens een
handreinigingsvoorziening voor de passagiers.
Het onderzoek wordt gedaan omdat er geen enkel risico mag zijn voor
chauffeur en reiziger. Zolang de veiligheid niet gegarandeerd kan
worden wordt er niet gereden. In de loop van september moet duidelijk
worden of een en ander naar behoren werkt. Passagiers moeten in de bus
hoe dan ook een mondkapje dragen.
Omdat er technische veranderingen worden aangebracht moet de
‘verbouwde’ proefbus aansluitend naar de RWD voor een nieuwe typekeuring.
Wanneer dit allemaal goed verloopt worden in oktober alle
Breng/Connexxion-buurtbussen aangepast. Zo mogelijk gaat onze
buurtbus met de genoemde aanpassingen in november weer volgens
dienstregeling rijden.
De buurtbus Spankeren-Dieren hoopt dat de vele passagiers die we tot
medio maart j.l. vervoerden dan opnieuw in zullen stappen.
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Het Dorpshuis en Corona
Het eerste deel van 2020 was turbulent. Terwijl iedereen door Corona
was gedwongen zoveel mogelijk thuis te blijven kreeg ook het dorpshuis
met deze buitengewone situatie te maken. Vanaf maart moesten
plotseling alle activiteiten in het dorpshuis stil worden gelegd.
Dat heeft, naast het maatschappelijk effect op het dorpsleven, ook een
buitengewoon grote invloed op de exploitatie (financiën) van het
dorpshuis. Helaas valt het dorpshuis buiten alle steunmaatregelen van
de overheid. Ook de extra landelijke en provincie ondersteuning gaat
(zoals het er nu naar uitziet) aan de dorpshuizen voorbij.
Het dorpshuis had weliswaar altijd een gezonde financiële huishouding,
maar dit was natuurlijk niet begroot en dus het zal dus een financieel
zwaar jaar worden waarbij een fors verlies zal worden gemaakt.
Tijdens de afgelopen maanden hebben wij daarom als bestuur diverse
keren intensief overleg gehad met de gemeente om te kijken op welke
wijze zij ons kunnen ondersteunen. Daar wordt dus volop aan gewerkt.
Het goede nieuws is dat onze vaste huurders loyaal zijn gebleven en daar
zijn wij als bestuur bijzonder dankbaar voor. Ook onze vrijwilligers
(Beheer, schoonmaak en activiteiten begeleiders) zijn actief gebleven en
hebben de afgelopen maanden bijgedragen aan het onderhoud van het
dorpshuis. Dit geeft ons als bestuur een goed gevoel.
Inmiddels beginnen de activiteiten weer langzaam op te starten.
Peuterspeelzaal Puck & Co, Muziekvereniging Wilhelmina en
Accordeonvereniging Aeolus zijn (met inachtneming van de
Coronaregels) weer begonnen met hun activiteiten. Een aantal andere
activiteiten zullen dit jaar helaas niet meer plaatsvinden.
Bij een aantal dorpshuis activiteiten (kaarten, darten etc.) wordt gekeken
of dat, met inachtneming van de Coronaregels, nog haalbaar is. Sommige
activiteiten kunnen/zullen weer opgestart worden, andere wellicht niet.
Hoe de toekomst eruit gaat zien weet nog niemand, maar er komen toch
wat positieve berichten over een mogelijk vaccin.
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Als dat er is zullen we moeten kijken wanneer en hoe snel de
activiteiten weer opgestart kunnen worden. Tot die tijd wensen
wij u allen het allerbeste toe en… blijf gezond - houdt afstand!
Namens het bestuur van Stichting Dorpshuis Spankeren,
Berry Eskes, Voorzitter

Geen Sinterklaasintocht Dorpshuis Spankeren
Vanwege de Corona maatregelen en de beperkte ruimte in het Dorpshuis
heeft het bestuur moeten besluiten dit jaar geen sinterklaasintocht te
organiseren. Dit vinden wij uiteraard zeer vervelend omdat de
sinterklaasintocht elk jaar weer een belevenis in ons dorp.
Wij hebben goede hoop dat er een vaccin tegen Corona beschikbaar komt
en verwachten dat we volgend jaar de Sint en zijn pieten weer mogen
ontvangen!
Met vriendelijke groet,
Berry Eskes, Voorzitter Stichting Dorpshuis Spankeren.
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STICHTING DORPSKERK SPANKEREN
Sinds enkele maanden is de keukenvoorziening in de Dorpskerk
gebruiksklaar! Een praktische koffiecorner met alle noodzakelijke
voorzieningen die nodig zijn voor de uitgifte van koffie en thee.

Wij zijn veel dank verschuldigd aan de sponsoren die de realisering
daarvan mogelijk hebben gemaakt.
Zo heeft het Rabobank Stimuleringsfonds Arnhem en Omstreken een
aanzienlijke bijdrage geschonken. Maar zeker ook de overige
instellingen en bedrijven!
Daarnaast heeft de Stichting prettig samengewerkt met de plaatselijke
toeleveringsbedrijven.
En natuurlijk niet te vergeten de vrijwilligers die hun deskundigheid op
velerlei gebied hebben getoond: de inkoop van keuken en apparatuur; de
bouwtechnici en schilder, etc.
Kortom symbolisch een verdiend bloemetje aan allen die dit mogelijk
hebben gemaakt! Hartelijk dank daarvoor!
Voor meer informatie over het concertprogramma van het najaar 2020:
http://www.stichtingdorpskerkspankeren.nl/index.php/activiteiten/co
ncerten/
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Open kerk – kerk open
Corona deed opeens voor een lange tijd de deur van de Petruskerk in
Spankeren dicht. Voor de vele trouwe kerkgangers was dat een vreemde
gewaarwording. Gelukkig kon via www.kerkdienstgemist.nl/Dieren
(Ontmoetingskerk) toch een stukje inspiratie gevonden worden. Deze
site blijft beschikbaar: tip!
Vanaf 30 augustus is de Petruskerk wekelijks open: de paaskaars staat
weer op de vertrouwde plek én we hebben een veilige opstelling die
corona-proof is. Dat wil zeggen de inrichting van de Dorpskerk (qua
stoelen) is gericht op 1,5 meter afstand.
Wie één keer wil komen kijken en luisteren wordt gevraagd zich (vóór de
zondagse eredienst) aan te melden: graag uiterlijk zaterdag klokke 12:00
uur. Dat kan wekelijks bij Jan Burgers (0313-416504
/ jcenhburgers@ziggo.nl). Hij noteert volgens het protocol uw naam en
adres.
Tegelijkertijd maken we graag melding dat dorpsgenoten die behoefte
hebben aan een luisterend oor dominee Quik ook mogen benaderen
(0575-567778 / dominee@quik-verweij.nl).
Jan Burgers en ds. Quik

De kaars is weer thuis
Sinds Pasen 2020 stond de paaskaars van de Petruskerk in de
Ontmoetingskerk.
Ze brandde naast de Dierense kaars en de paaskaars uit Ellecom.
Drie kaarsen omdat drie kerkelijke gemeenten via internet samen een
dienst uitzonden. Nu is onze kaars weer "thuis": via de brug is de
Dorpsweg weer gevonden. Wie de kaars wil zien branden kan wekelijks
terecht: we kerken dit najaar alleen in de Petruskerk. Er zijn 50 plaatsen
coronaproof beschikbaar.
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Samen gedenken – “Steek een licht op”
Zondag 1 november 2020 van 15.00 uur – 17.00 uur in en rond
de Petruskerk in Spankeren
De laatste jaren is er meer behoefte om
overledenen gezamenlijk te gedenken.
Verdriet verbindt, of men gelovig is of niet.
En juist in dit jaar is dat wel heel zichtbaar
geworden en is het verlangen van veel
mensen naar troost en steun een levensbehoefte geworden. Voor die
nabijheid opent de Petruskerk voor iedereen haar deuren.
Er is gelegenheid om in de kerk een kaars aan te steken die meegenomen
kan worden naar uw eigen herinneringsplek. Ook kunt u een naam in
een gedenkboek laten opschrijven om zo de herinneringen aan uw
dierbaren levend te houden. Voor koffie of thee wordt gezorgd en de
digitale teksten en bijpassende muziek op het beeldscherm kan
aansluiten bij de gevoelens van deze middag. De harpiste, Marja de Jong
(Arnhem), bespeelt haar instrument twee keer vijftien minuten en wel
om 15.30 uur en 16.15 uur.
Dat de kerk voor alle dorpsgenoten een ontmoetingsplek mag zijn!
ds. J.B. Quik-Verweij en Janneken Kaal (Hervormde Gemeente
Spankeren)
Bretta van Middelkoop-Slijkhuis (Stichting Dorpskerk Spankeren)

Tot slot: wij ontvangen u vanzelfsprekend coronaproof. Uw naam wordt
genoteerd, er is een looproute en natuurlijk staat er ook sanitaire
handgel klaar. Bij meer dan 30 bezoekers vragen wij u even buiten te
wachten. Zo “vechten” we samen op tegen corona.
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Vrijwilligers
Spankeren

gezocht

groenonderhoud

Muziektent

In 2019 zijn de rododendrons bij de Muziektent vervangen door
hortensia’s. Deze zijn beschikbaar gesteld door de Gemeente Rheden.
Voorwaarde was wel dat de Beheerscommissie van de Muziektent zorg
zou dragen voor het onderhoud van het groen rondom de muziektent.
Zowel in 2019 als in 2020 hebben we een warm oftewel hete zomer gehad
met veel droogte. Deze droogte is nu al twee jaar tijdens de
vakantieperiode.
Graag zou ik inwoners
van Spankeren, in het
bijzonder omwonenden
van
de
Muziektent,
willen vragen of zij een
bijdrage willen leveren in
het onderhoud van het
groen
rondom
de
Muziektent. Dit betekent
voornamelijk
onkruid
wieden en water geven.
Dit geldt voor de
maanden
april
t/m
oktober. Het zou mooi zijn dat we met een aantal inwoners een
weekrooster kunnen maken.
Mocht je dit wat lijken, meld je dan als vrijwilliger aan bij André
Maalderink. Dit kan door een mail te sturen naar
a.maalderink@upcmail.nl. Des te meer mensen, des te minder werk.
Alvast bedankt voor je medewerking!
Beheerscommissie Muziektent Spankeren
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Jaarlijkse motortocht 5 september 2020 MC Spankeren
Op zaterdag 5 september omstreeks 7.00 uur werd ik wakker en hoorde
ik de regen tikken tegen de ruiten. Volgens mijn vrouw zou het om 8.00
uur droog zijn, maar toen regende het zelfs nog harder. Dit is niet het
weer waar je als motorrijder op zit te wachten.
De start was om 9.00 uur bij de Muziektent en je raadt het nooit, het was
droog. De weergoden waren ons toch goedgezind. We zijn met een 20tal motorrijders vertrokken voor een tocht van 175 km over de Veluwe.
In Elspeet liep de schaapsherder tussen de bloeiende heide met zijn
kudde schapen. Een mooi gezicht! We hebben tijdens de eerste stop
genoten van een heerlijke kop koffie met appelgebak en tussen de
middag van een lunch. Voordat we Spankeren weer bereikten, reed één
van de motorrijders een dikke bout in zijn achterband. Gelukkig kon hij
zijn thuisadres nog net bereiken. We kijken terug op een mooie dag.

Helaas konden we deze dag ‘s avonds niet afsluiten met een BBQ
vanwege de Coronacrisis. We hopen dat volgend jaar weer meer
activiteiten in ons dorp mogelijk zijn.
De organisatie van MC Spankeren wenst iedereen een goede
gezondheid!
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Pension ’t Boschhuis’ en de brugwachterwoning
Op korte afstand van de ‘Nagtegaalsbrug’ stonden in Spankeren
omstreeks 1950 twee huizen. Het ene huis was de brugwachterswoning,
die in 1946 was gebouwd. Brugwachters waren door de overheid
aangesteld om de bruggen voor passerende boten handmatig te openen
en te sluiten.
De brugwachterswoning bij de ‘Nagtegaalsbrug’ werd op 3 april 1945
getroffen door een de Duitse V1. Hierbij werd de 15-jarige Albert
Hoekman dodelijk getroffen.
Het tweede huis was pension ‘’t Boschhuis’, dat inmiddels is verdwenen.
Het stond op de plaats waar nu ‘De Timp’ ligt. Het werd in 1900 gebouwd
door de heer Kuiper, die tot dan met zijn familie had gewoond in een
vochtig Overijssels veengebied. Omdat zijn vrouw astmatisch was, werd
door de huisarts geadviseerd om in een minder vochtig gebied te gaan
wonen. Zo belandde de familie in Spankeren. Van 1900 tot 1929 was het
huis een pension. In 1929 verhuisde de familie Kuiper en werd het huis
opgedeeld in twee woningen. In de ene woning woonde van 1929 tot 1943
de familie Bruntink. G. Bruntink was stationschef van het NS-station in
Laag-Soeren. Een zoon van G. Bruntink, Lammert, trouwde in 1942 met
Ina Zonnenberg. Zij was in 1914 geboren in het huis Bockhorstweg 6
tegenover de Dorpsweg. Zij heeft vrijwel haar hele leven, tot in 2004, in
dat huis gewoond.
In de andere woning in ‘’t Boschhuis’ woonde vanaf 1929 tot in de
zestiger jaren de familie Zandbergen. De heer Zandbergen was
melkmonsternemer voor de zuivelfabriek Codimez (later Andi) in
Dieren. Bij de Spankerense boeren werd per koe de melk bemonsterd
voor onderzoek in het laboratorium van de zuivelfabriek. Onder andere
het vetgehalte werd vastgesteld. Dat was heel belangrijk omdat het
vetgehalte de basis vormde voor uitbetaling van de melk. In de zestiger
jaren verliet de familie Zandbergen ‘’t Boschhuis’, waarna de woning
werd afgebroken.
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AGENDA Najaar 2020
6 oktober

Algemene Leden Vergadering 20.00 uur in het Dorpshuis

15 oktober

Concert “Zielroerend & Bekoorlijk”, 20.00 uur in Dorpskerk

17 oktober

Gifbus, Kerkplantsoen

26 oktober

Ophalen oud papier en karton

November 2020
5 november

Concert in teken van de barokhobo, 20.00 uur in Dorpskerk

21 november

Gifbus, Kerkplantsoen

23 november

Ophalen oud papier en karton

29 november

Concert harpiste Marja de Jong, 20.00 uur in Dorpskerk

December 2020
19 december

Gifbus, Kerkplantsoen

21 december

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

Website: www.belangenverenigingspankeren.nl

Contactgegevens Belangenvereniging Spankeren
Voorzitter
Martijn den Duijn
Secretaris
Rebecca Heye
Penningmeester

0618325674

martijndenduijn@hotmail.com

0634018068

belangenverenigingspankeren@live.nl

Rob Lammerts
Overige bestuursleden

0619705904

robenhan@hotmail.com

Jan Hulsing
Ruben Ruyten
Martin van Gessel
Fred Milius
Martin Gerritsen
Redactie van dit bulletin
Pieter Hoeneveld
Rebecca Heye
Jan Hulsing

0654975403
0625023766
0621978914
0654910050
0634501891

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

0610948940
0634018068
0654975403

phoeneveld@icloud.com
rebecca_heye@hotmail.com
j.hulsing8@upcmail.nl

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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